
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

РІШЕННЯ

від «14» травня 2013   №821 

Про зупинення внесення змін до 
системи депозитарного обліку 
цінних паперів ПрАТ «Торговий 
дім «Морозівський»

Відповідно до пункту 30 ст. 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку з виявлен-
ням порушення вимог частини 4 статті 7 Закону України «Про ак-
ціонерні товариства», з метою захисту інтересів інвесторів у цінні 
папери

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Зупинити з 14.05.2013 року на строк 6 місяців обіг цінних 
паперів та внесення змін до системи депозитарного обліку щодо 
цінних паперів, наступного емітента: ПрАТ «Торговий дім «Моро-
зівський» (код за ЄДРПОУ 24941718).

2. Заборонити ПАТ «Розрахунковий центр» (код за ЄДРПОУ 
35917889), ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711) та зберігачам, 
що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітента 
ПрАТ «Торговий дім «Морозівський» (код за ЄДРПОУ 24941718) у 
депозитарній системі України, здійснювати облікові операції щодо 
внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних па-

перів ПрАТ «Торговий дім «Морозівський» (код за ЄДРПОУ 
24941718).

3. Зобов’язати ПАТ «Розрахунковий центр» (код за ЄДРПОУ 
35917889), ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно 
довести до відома зберігачів, що здійснюють облік прав власності 
на цінні папери емітента ПрАТ «Торговий дім «Морозівський» (код 
за ЄДРПОУ 24941718) у депозитарній системі України, дане рі-
шення Комісії.

4. ПАТ «Розрахунковий центр» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711) та зберігачам, що здій-
снюють облік прав власності на цінні папери емітента  
ПрАТ «Торговий дім «Морозівський» (код за ЄДРПОУ 24941718) 
у депозитарній системі України, у триденний термін з моменту 
отримання ними копії цього рішення повідомити Комісію про 
його виконання. 

5. Професійній Асоціації Реєстраторів і Депозитаріїв (код за 
ЄДРПОУ 24382704), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу 
(код за ЄДРПОУ 23152037), Асоціації «Українські Фондові Торгов-
ці» (код за ЄДРПОУ 33338204) невідкладно довести до відома від-
повідних учасників СРО дане рішення Комісії.

6. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) 
протягом трьох робочих днів забезпечити відправлення у вста-
новленому порядку копії цього рішення ПрАТ «Торговий дім «Мо-
розівський» (код за ЄДРПОУ 24941718).

7. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього 
рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії Є. Воропаєва.

Голова Комісії      Д. Тевелєв

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 821 від 14.05.2013 р. 
Рішення Комісії № 824 від 14.05.2013 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ

№89 (1593) 16.05.2013 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку
Ук ра їн ської Між бан ків ської Ва лют ної Бір жі 

Прид ніп ров ської  Фон до вої Бір жі 
Фондової Біржі «ІННЕКС»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №89, 16 травня 2013 р. 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

РІШЕННЯ

14.05.2013   №824

Щодо усунення порушень та  
зупинення внесення змін до сис
теми депозитарного обліку цінних 
паперів, випущених ВАТ «Кремен
чуцький завод технічного вуг
лецю»

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку з тим, що 
загальна кількість акцій Відкритого акціонерного товариства 
«Кременчуцький завод технічного вуглецю» (далі – ВАТ «КЗТВ») 
перевищує 100 % статутного капіталу акціонерного товариства та 
з метою захисту інтересів інвесторів у цінні папери

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

 
1. Зупинити з 14.05.2013 внесення змін до системи депозитар-

ного обліку цінних паперів, випущених ВАТ «КЗТВ» (код за  
ЄДРПОУ 00152299), на строк до усунення порушення.

2. Заборонити ПАТ «Розрахунковий центр» (код за ЄДРПОУ 
35917889), ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711) та зберігачам, що 
здійснюють облік прав власності на цінні папери емітента ВАТ «КЗТВ» 
(код за ЄДРПОУ 00152299) у депозитарній системі України, здійсню-
вати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного 
обліку щодо цінних паперів ВАТ «КЗТВ» (код за ЄДРПОУ 00152299).

3. Зобов’язати ПАТ «Розрахунковий центр» (код за ЄДРПОУ 
35917889), ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно 
довести до відома зберігачів, що здійснюють облік прав власності 
на цінні папери емітента ВАТ «КЗТВ» (код за ЄДРПОУ 00152299) у 
депозитарній системі України, дане рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).

4. ПАТ «Розрахунковий центр» (код за ЄДРПОУ 35917889), 
ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711) та зберігачам, що здійсню-
ють облік прав власності на цінні папери емітента ВАТ «КЗТВ» 
(код за ЄДРПОУ 00152299) у депозитарній системі України, у три-
денний термін з моменту отримання ними копії цього рішення по-
відомити про його виконання Комісію.

5. Зобов’язати ВАТ «КЗТВ» (код за ЄДРПОУ 00152299) протя-
гом трьох робочих днів з моменту усунення порушення, що стали 
підставою для прийняття даного рішення, повідомити Комісію.

6. Професійній Асоціації Реєстраторів і Депозитаріїв (код 
за ЄДРПОУ 24382704), Українській Асоціації Інвестиційного  
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Асоціації «Українські 
Фондові Торговці» (код за ЄДРПОУ 33338204) невідкладно 
довести до відома відповідних учасників СРО дане рішення 
Комісії.

7. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) 
протягом трьох робочих днів забезпечити відправлення у вста-
новленому порядку копії цього рішення ВАТ «КЗТВ» (код за  
ЄДРПОУ 00152299) та відповідним учасникам Національної депо-
зитарної системи України.

8. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього 
рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Комісії Є. Воропаєва.

Голова Комісії                  Д. Тевелєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР повідомляє про дематеріалізацію
Південним територіальним управлінням Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку, у зв’язку з переведенням ви-
пуску акцій з документарної форми існування у бездокументарну, 
здійснено заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Публіч-
ного акціонерного товариства «БУРГУНСЬКЕ», місцезнаходження: 
вул. Жовтнева, 13, с. Бургунка, Бериславський р-н, Херсонська обл., 
74334; код за ЄДРПОУ: 3149316, загальна сума випуску акцій – 
4304500 грн, номінальна вартість – 0,25 грн, кількість акцій – 
17 218 000 шт., свідоцтво про реєстрацію випуску акцій  
№ 25/21/1/01 від 31.08.2001 року, видане 15.05.2013 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Західно-
го територіального управління Національної Комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку, на підставі рішення Комісії від 07.02.12р. 
№249, п.5 розд.1 Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реє-
страцію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку у із 
зміною найменування та/або зміною форми існування акцій, за-
твердженого рішенням ДКЦПФР від 30.08.11р. №1180, відповідно 
до наданих документів  видано свідоцтво про реєстрацію випуску 

акцій у зв’язку з прийнятим емітентом рішенням про переведення 
випуску іменних акцій документарної форми існування у бездо-
кументарну ВАТ «ДРОГОБИЦЬКИй МАШИНОБУДІВНИй ЗАВОД» 
(82100, Львівська обл.,  м. Дрогогобич, вул. Бориславська, 51/1; 
код за ЄДРПОУ - 00153362) на загальну суму 119 621, 00 грн, но-
мінальною вартістю 0,25 грн; у кількості – 478 484 штуки простих 
іменних акцій, форма існування – бездокументарна. Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій № 198/13/1/98 від 16 вересня 1998 
року, видане 14 травня 2013 року.

НКЦПФР 
зупинила, скасувала, відновила обіг цінних паперів

Центральний  територіальний департамент Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку  на виконання пункту 10 
глави 5 Розділу ІІІ Положення  про порядок здійснення емісії об-
лігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням Держав-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.07.03 №322, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.03 за 
№706/8027 (зі змінами та доповненнями), повідомляє про зупи-
нення обігу облігацій ТОВ «Компанія «Бімет» - розпорядження 
№01ЦДЗОО від 13 травня 2013 року.

*     *     *
Центральний територіальний департамент Національної комісії 

з цінних паперів та фондового ринку доводить до Вашого відома, 
що на виконання Постанови Черкаського окружного адміністра-



3

№89, 16 травня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

тивного суду по справі №2а/2370/7655/2011 від 08.12.2011 року, 
Ухвали Вищого адміністративного суду України по справі 
К/9991/36557/12 від 30.01.2013 року, Ухвали Черкаського окруж-
ного адміністративного суду по справі №2а/2370/7655/2011 від 
25.04.2013 року та Постанови про відкриття виконавчого прова-
дження від 24.04.13 року ВП №37732694, скасовано реєстрацію 
випуску акцій ВАТ «КАМ’ЯНСЬКИй МАШИНОБУДІВНИй ЗАВОД», 
свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №58/23/1/99 дата ре-
єстрації: 21.04.1999 року - розпорядженням №38ЦДСА від  
14 травня 2013 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної ко-

місії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Східного тери-
торіального управління, що діє згідно з рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісії)  
№ 249 від 07.02.2012 року,  відповідно до рішення Комісії від 16.05.05 
№240 «Про передачу повноважень територіальним управлінням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо скасування 
реєстрації випусків акцій акціонерних товариств, які виключені з Єди-
ного державного реєстру підприємств та організацій України (Єдино-
го державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприєм-
ців) у зв’язку з їх ліквідацією», зі змінами, внесеними рішенням 
ДКЦПФР від 13.09.06 № 826, скасовано реєстрацію випуску акцій:

- АТЗТ «СУМИОПТТОРГСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ – 23999012, 
40003, м. Суми, вул. Лядова, буд. 21). Свідоцтво про реєстрацію 
випуску  акцій № 121/18/1/98 від 28.07.1998 року, видане Сум-
ським територіальним управлінням Державної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку, анульовано - розпорядження  
№ 35СХ2СА від  14.05.2013 року;

- ВАТ «ГЛУХІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15939» 
(код за ЄДРПОУ – 03118720, 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Пу-
тивльська, буд. 62). Свідоцтво про реєстрацію випуску  акцій  
№ 14/18/1/99 від 27.01.1999 року, видане Сумським територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано - розпорядження № 36СХ2СА від  14.05.2013 року;

- ВАТ «НЕДРИГАйЛІВСЬКИй КОНСЕРВНИй ЗАВОД» (код за  
ЄДРПОУ – 05529417, 42100, Сумська обл., Недригайлівський ра-
йон, смт. Недригайлів, вул. Леніна, буд. 69). Свідоцтво про реє-
страцію випуску  акцій № 156/18/1/98 від 22.10.1998 року, видане 
Сумським територіальним управлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано - розпорядження  
№ 37СХ2СА від  14.05.2013 року;

- ВАТ «БОГОДУХІВСЬКИй МОЛОКОЗАВОД» (код за ЄДРПОУ – 
00447404, 62103, Харківська обл., Богодухівський район, м. Бого-
духів, провулок Харківський, буд. 6). Свідоцтво про реєстрацію 
випуску  акцій № 38/20/1/04 від 20.04.2004 року, видане Харків-
ським теруправлінням Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку, анульовано - розпорядження № 38СХ1СА від  
14.05.2013 року.

15.05. 2013 р. 
01010, м. Київ601, вул. Московська, 8, тел./факс: (044)2542377
Email: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес

службу НКЦПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ШАНОВНІ АКЦІОНеРи 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКЕ 

ІНЖЕНЕРНОТЕХНІЧНЕ УПРАВЛІННЯ «ЕТНА»
Повідомляємо про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбу-

дуться «25» червня 2013 року о 1200 годині в приміщенні за адресою: м. Київ, прос
пект Визволителів, 13, конференцзал №211.

Початок реєстрації акціонерів об 11-30 годині, закінчення реєстрації акціонерів о 
12-00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 
станом на 24 годину 19 червня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Прийняття рішення про викуп акцій власного випуску.
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для  

прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 30/32 
у робочі дні з 9 до 18 години в приймальній Генерального директора, а в день прове-
дення загальних зборів – також за адресою: м. Київ, проспект Визволителів, 13, 
конференц-зал №211. Відповідальна особа – генеральний директор Товариства 
Григор’єва С.В.

Шановні акціонери 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НИВА»
Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які 

відбудуться «25» червня 2013 року о 1000 годині в приміщенні за адресою: Ки
ївська область, м. Вишневе, вул. Промислова, 10, актовий зал.

Початок реєстрації акціонерів о 09-30 годині, закінчення реєстрації акціоне-
рів о 10-00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах – станом на 24 годину 19 червня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Прийняття рішення про викуп акцій власного випуску.
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними 

для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м Київська об-
ласть, м. Вишневе, вул. Промислова, 10 у робочі дні з 9 до 18 години в прий-
мальній Генерального директора, а в день проведення загальних зборів – також 
за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Промислова, 10, актовий зал. 
Відповідальна особа – генеральний директор Товариства Бавенко О.А.

ШАНОВНІ АКЦІОНеРи 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДІПРОБУДМАШИНА»

Повідомляємо про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться «25» червня 2013 року об 1100 годині в приміщенні за адресою: м. Київ, прос
пект Визволителів, 13, конференцзал №211.

Початок реєстрації акціонерів о 10-30 годині, закінчення реєстрації акціонерів об 
11-00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 
станом на 24 годину 19 червня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Прийняття рішення про викуп акцій власного випуску.
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для  

прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 
у робочі дні з 9 до 18 години в приймальній Генерального директора, а в день прове-
дення загальних зборів – також за адресою: м. Київ, проспект Визволителів, 13, 
конференц-зал №211. Відповідальна особа – 

генеральний директор                         Товариства Хілінський Володимир Іванович.

ШАНОВНІ АКЦІОНеРи 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРАЇНСЬКИй КОНСТРУКТОРСЬКОТЕХНОЛОГІЧНИй ІНСТИТУТ 

ЗВАРюВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА»
Повідомляємо про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбу-

дуться «25» червня 2013 року о 1200 годині в приміщенні за адресою: м. Київ, 
вул. Польова, 24, конференцзал.

Початок реєстрації акціонерів об 11-30 годині, закінчення реєстрації акціонерів о 
12-00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 
станом на 24 годину 19 червня 2013 року.

Порядок денний:
1. Прийняття рішення про викуп акцій власного випуску.
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для при-

йняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24 у ро-
бочі дні з 9 до 18 години в приймальній Генерального директора, а в день проведення 
загальних зборів – також за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24, конферанс-зал. Від-
повідальна особа – генеральний директор Товариства Знахарчук А.В.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №89, 16 травня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПОЛТАВСЬКИй ЛІКЕРОГОРІЛЧАНИй ЗАВОД»

(надалі - Товариство), яке зареєстроване за адресою: 36009, м. Полтава, вул. Зінь-
ківська, 3, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 21 червня 2013 р. о 1400 годині за адресою: 36009, м. Полтава, вул. Зінь
ківська, 3, (кабінет голови Правління). Реєстрація учасників за місцем проведення зборів 
21 червня 2013 р. з 13-00 години до 13-45 години. Дата складання реєстру акціонерів, 
які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів - 17 червня  
2013 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту 1. 

зборів.
Про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження його в новій редакції та 2. 

про надання повноважень щодо підписання Статуту в новій редакції.
Про затвердження нової редакції положень про загальні збори акціонерів Товари-3. 

ства, про Наглядову Раду Товариства, про Правління Товариства, про Ревізора Товари-
ства, про посадових осіб органів Товариства.

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової 4. 
ради Товариства.

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.5. 
Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами 6. 

Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання дого-
ворів з членами Наглядової ради Товариства.

Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товари-7. 
ства.

Про обрання Ревізора Товариства.8. 
Затвердження умов цивільно - правового договору, що укладатиметься з Ревізо-9. 

ром Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізо-
ром Товариства.

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Правління 10. 
Товариства.

Про обрання членів Правління Товариства.11. 
Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з члена-12. 

ми Правління Товариства.
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним 

позачергових загальних зборів акціонерів, у робочі дні з 8.00 до 17.00, обідня перерва - з 
12.00 до 13.00, у кабінеті Голови Правління Товариства.

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів - Голова Правління То-
вариства Орловський Валерій Валер’янович.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних 
зборів акціонерів, можуть бути внесені не пізніш ніж за 20 днів до дати проведення по-
зачергових загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів, у 
письмовій формі до Наглядової ради Товариства за місцезнаходженням Товариства 
(36009, м. Полтава, вул. Зіньківська, 3) із зазначенням прізвища (найменування) акціо-
нера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/
або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонуєть-
ся цим акціонером до складу органів Товариства, та інформації відповідно до Рішення 
ДКЦПФР №1377 від 29.09.11 р. «Про затвердження вимог до інформації про кандидатів 
у члени органу акціонерного товариства».

Довідки за телефоном: (05322) 73061.
Голова правління                                                                                Орловський В.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

ПАТ «ЧОРНОМОРСЬКИй БАНК РОЗВИТКУ 
ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ»

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «ЧОРНО-
МОРСЬКиЙ БАНК РОЗВиТКУ ТА РеКОНСТРУКЦІЇ»

1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження: 95001, АРК, м. Сімферополь, вул. Більшовицька, 24 
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20929956 
1.5. Міжміський код та телефон, факс: (0652) 548-905
1.6. електронна поштова адреса: bank@chbrr.crimea.ua
1.7. Адреса сторінки в мережи Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: www.chbrr.crimea.ua.
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
Згiдно рiшення Спостережної ради ПАТ «ЧБРР» (протокол б/н вiд 13.05.2013 р.), 

звiльнено з посади члена Правлiння Банку - Заступника Голови Правлiння Фро-
лова Дмитра Михайловича (паспорт серії еС 368584 видан 17.07.1997 Централь-
ний РВ Сімферопольського МУ ГУ МВД України в Криму). На посадi перебував  
2 роки, володiє 0,00 % акцiй в статутному капiталi емiтента, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Звiльнен за згодою сторiн.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

В.о. Голови правління                                        Стребкова Галина Леонідівна.

Шановний акціонере !

ПРИВАТНЕ ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ 

«ЧЕРНІГІВТУРИСТ»,
код ЄДРПОУ 14221225, місцезнаходження: Україна, 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 103, 
повідомляє про скликання на вимогу позачергових Загальних зборів ПрАТ «Чернігівтурист» 
річних Загальних зборів, що відбудуться 18 червня 2013 року об 11 годині за адресою: 
Україна, 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 103, зал засідань ПрАТ «Чернігівтурист» (2 поверх). 
Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися 18.06.2013р. з 10 год. 00 хв. до 
10 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів.

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ «Чернігівтурист».
2. Про порядок проведення річних Загальних зборів ПрАТ «Чернігівтурист».
3. Про обрання голови та секретаря річних Загальних зборів ПрАТ «Чернігівтурист».
4. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «ЧеРНІГІВТУРиСТ» за 2012 рік.
5. Про звіт Наглядової ради ПрАТ ПрАТ «ЧеРНІГІВТУРиСТ».
6. Про звіт Правління ПрАТ ПрАТ «ЧеРНІГІВТУРиСТ».
7. Про звіт Ревізійної комісії ПрАТ ПрАТ «ЧеРНІГІВТУРиСТ».
8. Про порядок розподілу прибутку ПрАТ ПрАТ «ЧеРНІГІВТУРиСТ» за фінансовими ре-

зультатами 2012 року, визначення строку, порядку виплати дивідендів та покриття збитків.
9. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінансово-

господарського плану ПрАТ ПрАТ «ЧеРНІГІВТУРиСТ» на 2013 рік.
10. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової 

ради ПрАТ ПрАТ «ЧеРНІГІВТУРиСТ», обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.
11. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної 

комісії ПрАТ ПрАТ «ЧеРНІГІВТУРиСТ», обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період 
2012 рік 2011 рік

Усього активів 1975 2052
Основні засоби 4498 4369
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 71 75
Сумарна дебіторська заборгованість 72 10
Грошові кошти та їх еквіваленти 273 201
Нерозподілений прибуток 193 183
Власний капітал 2244 2225
Статутний капітал 1928 1928
Довгострокові зобов'язання - 29
Поточні зобов'язання 169 91
Чистий прибуток (збиток) 150 183
Середньорічна кількість акцій (шт.) 192800 192800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів 
ПрАТ «Чернігівтурист», складається станом на 12.06.2013 року.

Для участі у річних Загальних зборах представникам акціонерів при собі необхідно мати 
паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства України.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціоне-
ри можуть ознайомитися за адресою: Україна, 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 103, кабі-
нет Голови Правління Товариства, в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10.00 по 16.00, до 
дати проведення річних Загальних зборів, а в день проведення річних Загальних зборів ак-
ціонерів з вищенаведеними документами можна ознайомитися особисто в місці проведення 
річних Загальних зборів акціонерів до їх початку. Відповідальним за ознайомлення акціоне-
рів з документами для прийняття рішень з питань порядку денного є Голова Правління То-
вариства Дмитренко Сергій Михайлович. Телефон для довідок (04622)3-03-59. 

Акціонерам на реєстрацію для участі у річних Загальних зборах акціонерів при собі не-
обхідно мати паспорт, а представникам акціонера – паспорт та довіреність, оформлену від-
повідно до вимог чинного законодавства України.

ПрАТ «Чернігівтурист»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента цінних паперів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СІМФЕРОПОЛЬСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА», 

код ЄДРПОУ: 00382349; 95014, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Мармурова, 3/6; тел.: (0652) 
22-39-97; E-mail: prijomnaja_smf@mail.ru; Адреса сторінки в мережі Інтернет: smf.com.ua.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії: 13.05.2013 р. Текст Повідомлення: Посадова особа Тимчасово виконуючий 

обов’язки Головного бухгалтера Степанюк Світлана Іванівна (не надано згоди фiзичної особи 
про розкриття паспортних даних) звiльнена 13.05.2013 р. згідно наказу Генерального директора 
Товариства від 13.05.2013 року № 48-к у зв’язку з призначенням на посаду Головного бухгалтера 
Товариства Щиборщ С.С. Володiла часткою в статутному фондi емiтента 0,001%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi 1 місяць.

Посадова особа Головний бухгалтер Щиборщ Світлана Сергіївна (не надано згоди фiзичної 
особи про розкриття паспортних даних) призначена 13.05.2013 р. безстроково згідно наказу 
Генерального директора Товариства від 13.05.2013 року № 49-к. Часткою в статутному фондi 
емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займала 
посаду головного бухгалтера КП «Міська госпрозрахункова полікліника профоглядів».

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

Генеральний директор Панасевич Галина Олександрівна

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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№89, 16 травня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Річна інформація емітента за 2012рік.
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Закритий 
недиверсифiкований венчурнй корпоративний iнвестицiйний фонд «Вiкторiя»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 04053, м.Київ, Шевченкiвський р-н, вул.Тургенєв-

ська,52/58
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 36049941
1.5. Міжміський код та телефон емітента: 0445691077
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: 303169
1.7. Дата державної реєстрації: 29.07.2008
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: не має
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства

(тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 673 799
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 260 275
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 6 160
Грошові кошти та їх еквіваленти 407 364
Власний капітал 664.0 791.0
Статутний капітал 30000 30000.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -336.0 -209.0
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 9.0 8.0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -12.69 -31.48
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-12.69 -31.48

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 10000 10000
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна номінальна вартість
у відсотках від статутного 

капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів 
власних випусків протягом періоду 
Вартість чистих активів 664 791

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про засновників емітента.
юридичні особи:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «К.I.Фiнанс (код за еДРПОУ 35649480) 04053, 

м. Київ, вул. Тургенєвська,52/58 - 99.99 %
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КСП»Пожтехнiка» (код за еДРПОУ 35945523) 

03115, м. Київ, проспект Перемоги 121-А,Н.П.221 - 0.01 %
Усього - 100 % 
4. Інформація про загальні збори
21.05.2012 проведено чергові загальні збори. 
Порядок денний:
1. Про внесення змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення у новiй редакцiї. 
2. Про проведення державної реєстрацiї змiн до Статуту Товариства.
3. Про внесення змiн до iснуючого договору зi Зберiгачем. 
4. Про внесення змiн до iснуючого договору з ТОВ «КУА «Фiнансовий бутiк».
5. Про затвердження рiшення про розiрвання Товариством договору зi Зберiгачем. 
6. Про затвердження укладеного Товариством нового договору зi Зберiгачем. 
7. Про змiну складу та керiвництва наглядової ради Товариства.
8. Про внесення змiн до регламенту Товариства. 
9. Про звiт наглядової ради про роботу Товариства в 2011 роцi.
10. Затвердження фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк.
5. Інформація щодо аудиторського висновку

ВиСНОВОК АУДиТОРА ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Публiчного акцiонерного товариства «Закритий недиверсифiкований венчурний корпо-

ративний iнвестицiйний фонд «ВIКТОРIЯ» станом на 31.12.2012 р.
Аудитором було здiйснено перевiрку фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного това-

риства «Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд 
«ВIКТОРIЯ» за 2012 р. 

Висловлення позитивної думки.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «Закритий 

недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд «ВIКТОРIЯ» складена в 
усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, 
надає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан Товариства станом на 
31.12.2012 р., фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену 
дату, вiдповiдно до МСФЗ, вимог Закону України №996-XIV «Про бухгалтерський облiк та 
фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р., вимог законодавства щодо фiнансової 
звiтностi IСI та з урахуванням положень, якi викладенi в Спiльному листi НБУ вiд 07.12.2011 р. 
№12-208/1757-14830, МФУ вiд 07.12.2011 р.№31-08410-06-5/30523 та Державної служби 
статистики України вiд 07.12.2011 р. №04/4-07/702.

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДиТОРСЬКУ ФIРМУ ТА ДАТА АУДиТОРСЬКОГО ВиСНОВКУ
Аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Закри-

тий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд «ВIКТОРIЯ» за  
2012 р. здiйснено незалежною аудиторською фiрмою Приватне пiдприємство «Аудиторська 
фiрма «ТиМЛАР-АУДиТ».

Юридична адреса ПП «Аудиторська фiрма «ТиМЛАР–АУДиТ»: 04213, м. Київ,  
вул. Прирiчна, буд.1, кв.52, тел./факс: +38 (044) 413-16-36, e-mail: timlar@oldbank.com.

Мiсцезнаходження ПП «Аудиторська фiрма «ТиМЛАР–АУДиТ»: 04213, м. Київ,  
вул. Прирiчна, буд.1, кв.52 та 04070, м. Київ, вул. Борисоглiбська, буд.11.

Свiдоцтво про внесення ПП «Аудиторська фiрма «ТиМЛАР-АУДиТ» до Реєстру суб'єктiв 
аудиторської дiяльностi №1747 вiд 30.03.2001р., чинне до 24.02.2016 р. 

Свiдоцтво про внесення ПП «Аудиторська фiрма «ТиМЛАР-АУДиТ» до Реєстру аудиторiв 
та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що 
здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв № АБ 000123 вiд 22.02.07 р., реєстрацiйний 
номер Свiдоцтва №138. 

Перевiрка проведена аудитором ПП «Аудиторська фiрма «ТиМЛАР-АУДиТ» Гальчук Л.М. 
(сертифiкат №002976 сер. А, виданий Аудиторською палатою України 31.10.1996 р. на 
пiдставi рiшення №49 вiд 31.10.1996 р., дiя сертифiкату продовжена на пiдставi рiшень АПУ 
№95 вiд 31.10.2000 р., №154/2 вiд 10.11.2005 р. та №221/2 вiд 04.11.2010 р., сертифiкат чин-
ний до 31.10.2015 р.).

Перевiрка фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Закритий 
недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд «ВIКТОРIЯ» за 2012 р. 
здiйснена згiдно Додатку №6 вiд 30.11.2012 р. до Договору №585 на проведення аудитор-
ських робiт (аудиту), надання послуг з питань облiку та аудиту господарської дiяльностi вiд 
05.02.2010 р. 

Початок проведення перевiрки 12.02. 2013 р., закiнчення – 22.03.2013 р.
Аудиторський висновок переданий Фонду 05.04.2013 р.
6. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників

Показник за період
Фонд оплати праці - всього (тис. грн.)  Не має
Чисельність працівників - всього  Не має

7. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступ
ній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії - 17.05.2012, річна інформація на сторінці в мережі Інтернет не розміщується . 

8. Підпис
8.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, 

що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
8.2. Голова наглядової ради ___________ Степура В.В.

(підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 15.05.2013

(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИй НЕДИВЕРСИФІКОВАНИй ВЕНЧУРНИй КОРПОРАТИВНИй 
ІНВЕСТИЦІйНИй ФОНД «ВІКТОРІЯ»

ЗАТ БУДІВЕЛЬНОМОНТАЖНА ФІРМА 
«КОНВЕКТОР»

Правління ЗАТ БУДІВеЛЬНО-МОНТАЖНА ФІРМА «КОНВеКТОР» повідомляє, 
що 20 червня 2013 року о 10:00 годині за адресою: м. Херсон, пров. Консерв
ний, 15 відбудуться загальні збори акціонерів.

Порядок денний:
1. Про реорганізацію ЗАТ шляхом перетворення у ТОВ.
2. Про призначення комісії по реорганізації.

Реєстрація акціонерів відбудеться за місцем проведення зборів з 09:00 до 
09:45. 

Учаснику зборів необхідно мати при собі паспорт або документ, що посвідчує 
особу, доручення на право представляти інтереси акціонера. 

Правління ЗАТ БМФ «КОНВЕКТОР»

ШАНОВНІ АКЦІОНеРи 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МАГАЗИН «КИЯНКА»

Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться «25» червня 2013 року о 1500 годині в приміщенні за адресою:  
м. Київ, вул. Мечникова, 9, конференцзал.

Початок реєстрації акціонерів о 14-30 годині, закінчення реєстрації акціоне-
рів о 15-00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах – 19 червня 2013 року.

Порядок денний:
1. Прийняття рішення про викуп акцій власного випуску.
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою м. Київ, вул. Мечникова, 9 у 
робочі дні з 9 до 18 години в приймальній Генерального директора, а в день прове-
дення загальних зборів – також за адресою м. Київ, вул. Мечникова, 9, конференц-
зал. Відповідальна особа – Генеральний директор Товариства Зінчук Н.В.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПАйОВИй ІНВЕСТИЦІйНИй ФОНД 
«УЛІСС» 

ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ІНТЕРВАЛЬНОГО ТИПУ 
ІНФОРМАЦІЯ

про пайовий інвестиційний фонд
Повне найменування інвестиційного фонду Пайовий інвестиційний фонд «УЛІСС» 

диверсифікованого виду інтервального 
типу

Реєстраційний код за ЄДРІСІ 221737
Повне найменування компанії з управління 
активами   

Приватне акціонерне товариство 
«Компанія з управління активами 
«НАЦІОНАЛЬНиЙ РеЗеРВ»

Серія та номер  ліцензії на право провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку - 
діяльності з управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління активами)

АВ 534179

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з 
управління активами 

22904759

Код території за КОАТУУ компанії з управління 
активами

8038000000

Територія (область) компанії з управління 
активами   

м. Київ

Місцезнаходження компанії з управління 
активами       

м. Київ, проспект Героїв Сталiнграду 12Л

Дата реєстрації випуску інвестиційних 
сертифікатів        

28.12.2012

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 
інвестиційних сертифікатів      

1772

Найменування органу, що зареєстрував випуск  НКЦПФР
Форма існування                              бездокументарна
Форма випуску                                імені
Спосіб розміщення випуску*                   приватна
Номінальна вартість одного інвестиційного 
сертифіката (грн.)                              

1,00 ( одна грн. 00 коп. )

Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (
штук)                                       

1000000 (один мільйон ) шт

Інформація про юридичних осіб, які  обслуговують пайовий інвестиційний фонд
Ідентифі
каційний 
код за 

ЄДРПОУ

юридична 
особа 

відповідно до 
переліку**

Найменування

Назва, номер та серія 
документа, що 
підтверджує 

повноваження особи

Місце 
знаходження

1 2 3 4 5
35917889 депозитарій ПрАТ «ВДЦП» АВ №498004 видана 

19.11.2011 ДКЦПФР до 
27.05.2019

04107, м.Київ 
вул. Тропініна 7-Г

25367339 незалежний 
оцінювач 

майна

ДП«АВІСТА-А» 
ЗАТ"Фінансово-

реєстраційна 
компанія 
"АВІСТА"

сертифікат СОД №9960 
виданий ФДМУ 

14.09.2010р.

91016, 
м. Луганськ, 

вул. Совєтська, 
буд. 75

22904759 компанія з 
управління 
активами

ПрАТ "КУА 
"Нацiональний 

резерв"

Лiцензiя ДКЦПФР АВ № 
534179 видана 09.07.10

м. Київ, 
проспект Героїв 

Сталiнграда 12-Л
33298083 аудиторська 

компанія
ТОВ "ем.А.ес.

Аудит"
Свідоцтво АБ №001104 
строк дії 07.09.2010р.-

14.07.2015р

м. Київ. Бул. Др.
Народiв 

буд.6, кв. 18
14282829 зберігач ПАТ "ПУМБ" ліцензія серії 

АВ№493255 видана 
ДКЦПФР 21.10.2009р. 

До 21.10.2014р.

83001, 
м. Донецьк, 

вул. Університет-
ська, 2а

Інформаційне повідомлення про розкриття Інформації в мережі Інтернет на сайті за-
гальнодоступної інформаційної бази даних Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку про ринок цінних паперів

Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «НАЦІОНАЛЬНиЙ Ре-
ЗеРВ», ( Ліцензія серія АВ № 534179 строк дії 09.07.2010р.-09.07.2015р. на здійснення про-
фесійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних 
інвесторів (діяльність з управління активами) розмістило звіт за 2012 рік про діяльність Пайо-
вого інвестиційного фонду «УЛІСС» диверсифікованого виду інтервального типу ( Код ЄДРІСІ 
221737) в мережі Інтернет за адресою  http://stockmarket.gov.ua/db/kua/yearreports/654/show

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАКРИТИй НЕДИВЕРСИФІКОВАНИй КОРПОРАТИВНИй 

ІНВЕСТИЦІйНИй ФОНД  «КІНТО КАПІТАЛ»
05 червня 2013 року о 12:00 за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, Львівська площа, 

8б (III поверх, конференцзал), відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Публічного 
акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд 
«КІНТО Капітал», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 32980900 (далі – «Товариство»). З на-
ступним порядком денним:

Про затвердження змін до Регламенту Товариства.1. 
Про затвердження змін до договору про управління активами Товариства.2. 
Про затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем активів корпора-3. 

тивного інвестиційного фонду та до договору про відкриття рахунку в цінних паперах.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зазначених загальних 

зборах акціонерів Товариства, є 31 травня 2013 року (станом на 24 годину).
Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами, що стосуються внесених до по-

рядку денного питань, особисто, звернувшись за місцезнаходженням Товариства (III поверх, 
конференц-зал) з 29 травня 2013 року в робочі дні з 10-00 до 17-00 години. Посадовою 
особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова На-
глядової ради Товариства Овчаренко Володимир Вікторович.

Реєстрація учасників зборів здійснюється 05 червня 2013 року з 11.30. - 11.50. Для 
участі у зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує осо-
бу (паспорт), а представникам акціонерів – також довіреність. 

Довідки за телефоном: (044) 246 73 50.
Голова Наглядової ради
ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО Капітал»    В.В. Овчаренко

ПАТ “ЗАКРИТИй НЕДИВЕРСИФIКОВАНИй 
КОРПОРАТИВНИй IНВЕСТИЦIйНИй ФОНД 

 “РЕЗЕРВНА НЕРУХОМІСТЬ” 
ІНФОРМАЦІЯ

про корпоративний інвестиційний фонд
Повне найменування інвестиційного фонду ПАТ "Закритий недиверсифiкований 

корпоративний iнвестицiйний фонд 
"Резервна нерухомість"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33151813
Реєстраційний код за ЄДРІСІ 132306
Дата видачі свідоцтва про державну 
реєстрацію 

16.01.2006

Територія (область) м. Київ
Місцезнаходження м. Київ, 

проспект Героїв Сталiнграду 12Л
Дата реєстрації випуску акцій 27.08.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 
акцій 

1831

Найменування органу, що зареєстрував 
випуск 

ДКЦПФР

Форма існування бездокументарна
Форма випуску Імені прості
Спосіб розміщення випуску* прилюдна
Номінальна вартість акції (грн.) 1000,00 ( одна тисяча грн. 00 коп. )
Зареєстрована загальна кількість акцій (штук) 50000 (п’ятдесят тисяч ) шт

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний інвести-
ційний фонд

Ідентифіка
ційний код 
за ЄДРПОУ

юридична 
особа 

відповідно 
до переліку**

Найменування

Назва, номер та серія 
документа, що 

підтверджує повноважен
ня особи

Місце 
знаходження

1 2 3 4 5
35917889 депозитарій ПрАТ «ВДЦП» АВ №498004 видана 

19.11.2011 ДКЦПФР до 
27.05.2019

04107, м.Київ 
вул. Тропініна 7-Г

32193962 незалежний 
оцінювач 

майна

ТОВ 
«експерт-
Конгрес»

сертифікат СОД 
№7557/08 виданий ФДМУ 

08.08.2008р.

м. Донецьк, вул. 
50-ї Гвардейської 

дивізії, буд. 33
22904759 компанія з 

управління 
активами

ПрАТ "КУА 
"Нацiональний 

резерв"

Лiцензiя ДКЦПФР АВ № 
534179 видана 09.07.10

м. Київ, проспект 
Героїв 

Сталiнграда 12-Л
33298083 аудиторська 

компанія
ТОВ "ем.А.ес.

Аудит"
Свідоцтво АБ №001104 
строк дії 07.09.2010р.-

14.07.2015р

м. Київ. Бул. 
Др.Народiв буд.6, 

кв. 18

Інформаційне повідомлення про розкриття Інформації в мережі Інтернет на сайті за-
гальнодоступної інформаційної бази даних Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку про ринок цінних паперів

Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «НАЦІОНАЛЬНиЙ 
РеЗеРВ», ( Ліцензія серія АВ № 534179 строк дії 09.07.2010р.-09.07.2015р. на здійснення 
професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституцій-
них інвесторів (діяльність з управління активами) розмістило звіт за 2012 рік про діяльність 
Публічного акціонерного товариства «Закритий не диверсифікований корпоративний інвес-
тиційний фонд «Резервна нерухомість» ( Код ЄДРІСІ 132306) в мережі Інтернет за адресою 

http://stockmarket.gov.ua/db/kua/yearreports/814/show

Повідомлення щодо наміру придбання значного пакету акцій

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю ВІДПОВІДАЛЬНІСТю 
«ГОЛДСОН ГРУП»

(ЄДРПОУ:37026820), повідомляє про наміри щодо придбання 15000 (п’ятнадцять тисяч) 
простих акцій Приватного акціонерного товариства «Центр комп’ютерних технологій «Інфо-
Плюс» (ЄДРПОУ:16400836), що становить 50% від загальної кількості простих акцій. На те-
перішній час Товариство з обмеженою відповідальністю «ГОЛДСОН ГРУП» не володіє акці-
ями Приватного акціонерного товариства «Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс».

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394
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№89, 16 травня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОЛСТАС»

(код ЄДРПОУ 14220018)
(далі Товариство) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів 

за ініціативою виконавчого органу, які відбудуться 17 червня 2013 р. о 15.00 за адресою 
товариства: м. Чернігів, вул. Пушкіна, б.16, 5 поверх, каб.7. Реєстрація учасників відбудеться 
17.06.13 з 14.00 до 14.55 за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах, буде складено станом на 11.06.2013.

Порядок денний:
Обрання лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.1. 
Обрання голови та секретаря зборів.2. 
Надання згоди на право Приватного акціонерного товариства «Олстас» виступати 3. 

майновим поручителем по зобов’язанням Сільськогосподарського товариства з обмеженою 
відповідальністю «Олстас-льон» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» по кредиту шляхом 
передачі в іпотеку майна Товариства.

Надати право Генеральному директору Товариства підписувати договори іпотеки від 4. 
імені Товариства.

Про попереднє схвалення значних правочинів.5. 
До дати проведення зборів та в день проведення зборів Товариства усі акціонери мо-

жуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10.00 по 15.00 за місцезнаходженням Това-
риства в каб.7 на 5-му поверсі. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами – Генеральний директор Котенко С.І. Тел. для довідок –  
(0462) 651-511. Пропозиції до порядку денного зборів подаються в порядку, передбаченому 
ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Для участі в загальних зборах необхідно 
мати документи, що посвідчують особу акціонера чи повноваження його представника.

Підтверджую достовірність наданої інформації  генеральний директор Котенко С.І.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента  
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА
РИСТВО «СТРАХОВА ГРУПА «ю.БІ.Ай»

1.2. Організаційно-правова форма емітента – приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 31113488
1.4. Місцезнаходження емітента – 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, оф. 708
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – 0443740325
1.6. електронна поштова адреса емітента – office@ubi.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації – ubi.ua
1.8. Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

2. Текст повідомлення 
Зміни в складі посадових осіб емітента відбулися згідно Протоколу № 19 від 30.04.13р. 

чергових річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхо-
ва група «Ю.БІ.АЙ» (надалі – Товариство).

Припинити з 30.04.13р. повноваження члена Наглядової ради Пастернак Софії Георгіїв-
ни (згода на розкриття паспортних даних не надана). Пастернак С.Г. перебувала на посаді 
Члена Наглядової ради з 01.06.2010 року. Частка, якою володіє у Статутному капіталі Това-
риства – 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підстава 
звільнення – рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 19 від 
30.04.13р.).

Обрано з 30.04.13р. на посаду Члена Наглядової ради Сущенко Тетяну Тихонівну (згода 
на розкриття паспортних даних не надана). Частка, якою володіє у Статутному капіталі Това-
риства – 9,4121%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Члена 
Наглядової ради обрано на термін, визначений Статутом.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №89, 16 травня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БУЯЛИКСЬКИй КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

(код за ЄДРПОУ: 00955242; місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 
смт.Петрівка, вул.. К.Маркса 8)

Відкрите акціонерне товариство «Буяликський комбінат хлібопродуктів» повідомляє, 
що «18» червня 2013 року об 09.00 за адресою: 67240, Одеська область, Іванівський район, 
смт. Петрівка, вул. К.Маркса 8, в адміністративному будинку,  відбудуться чергові (річні) 
загальні збори акціонерів ВАТ «Буяликський  комбінат хлібопродуктів» (далі за текстом - 
Товариство), із наступним порядком денним:

Порядок денний:
1. Вибори голови, секретаря зборів, Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про 

припинення їх повноважень.
2. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерівТовариства.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2009-2012 рік.
4. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Наглядової ради за 2009-2012 рік.
5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки 

фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2009-2012 років. Прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звітів Ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2009-2012 рік.
7. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2009-2012 рік.
8. Про прийняття рішення про переведення випуску акцій із документарної форми іс-

нування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація) та затвердження Рішення 
про дематеріалізацію: 

- обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується, 
та затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів то-
вариства;

- обрання зберігача, який відкриватиме рахунки в цінних паперах власникам акцій ви-
пуску, що дематеріалізується, та затвердження умов договору зі зберігачем;

- визначення дати припинення ведення реєстру. Про надання повноважень уповноваже-
ній посадовій особі товариства стосовно визначення дати припинення ведення реєстру.

9. Про припинення дії договору на ведення реєстру власників. 
10. Про визначення порядку повідомлення акціонерів, про прийняті рішення про дема-

теріалізацію випуску акцій.
11. Про визначення порядку вилучення з обігу сертифікатів акцій.
12. Про визначення типу та зміну найменування Товариства, відповідно до Закону Укра-

їни «Про акціонерні товариства».
13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, які в тому числі передбачають 

зміну найменування акціонерного товариства, відповідно до Закону України «Про акціонерні 
товариства». Затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення уповноваженої 
особи Товариства для підписання нової редакції Статуту Товариства.

14. Про затвердження внутрішніх Положень товариства.
15. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
16. Відкликання та обрання Директора Товариства.
17. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем 

проведення зборів з 08.25 до 08.55 годин відповідно до переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах, складеному станом на 24:00 годин 12 червня 2013 року у по-
рядку встановленому законодавством про депозитарну систему України 

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу 
акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють 
акціями), представникам акціонерів - фізичних та юридичних осіб - додатково мати довіре-
ність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відпо-
відно до чинного законодавства України.

З документами порядку денного можливо ознайомитись за адресою: Одеська область, 
Іванівський  район, смт. Петрівка, вул. К. Маркса, 8,  починаючи з «18» травня 2013 року. 
Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів Товариства можуть бути внесені не піз-
ніш як за 20 днів до їх скликання шляхом направлення у письмовій формі за адресою: 
Одеська область, Іванівський район, смт. Петрівка, вул. К. Маркса, 8.  Посадова особа Това-
риства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Кравченко Во-
лодимир Анатолійович. 

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності
ВАТ «Буяликський  комбінат хлібопродуктів» (тис.грн.):

Найменування показника  период
2012 р. 2011 р. 2010 р. 2009 р.

Усього активів 5100 6045,2 12081,2 14644
Основні засоби 4256 4509,9 4775 5007
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 306 248 322,1 903
Сумарна дебіторська заборгованість 455 1256,5 6968,7 8720
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,0 9,5 0,1 5
Нерозподілений прибуток -63 -3583,1 -2769,8 -2208
Власний капітал 2088 3031,9 3845,2 4407
Статутний капітал 2025 2025 2025 2025
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 3012 3010,9 8233,6 10235
Чистий прибуток -947,4 -813,4 -561,1 -299
Середньорічна кількість акцій (штук) 8098800 8098800 8098800 8098800
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (штук)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)       8      18 36 41

З повагою, Директор 
ВАТ «Буяликський  комбінат хлібопродуктів»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «ПОЛТАВБУДТРАНС»

повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 
26 червня 2013р. о 10.00 за адресою: 36008, м. Полтава, вул. Кагамлика, 37а.

(кабінет генерального директора) 
Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 

акціонерів: 19 червня 2013 р. 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

Обрання Голови і членів лічильної комісії та голови і секретаря загальних зборів.1. 
Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.2. 
Звіт голови комісії з припинення публічного акціонерного товариства «Полтав-3. 

будтранс».
Затвердження звіту комісії з припинення товариства.4. 
Затвердження передавального акту та балансу.5. 
Затвердження звіту про наслідки обміну акцій в статутному капіталі товариства.6. 
Рішення про створення підприємства.7. 
Затвердження статуту підприємства правонаступника.8. 
Обрання ради підприємства і ревізійної комісії.9. 
Призначення директора і особи відповідальної за реєстрацію підприємства-10. 

правонаступника в органах державної реєстрації.
Обрання осіб уповноважених підписувати установчі документи.11. 

Реєстрація акціонерів або їх представників відбудеться 26.06.2013 р. з 8.30 до 9.30. 
Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціоне-

рів – документ, що посвідчує особу, та доручення на право участі у зборах, оформле-
не у відповідності до чинного законодавства.

Місце проведення реєстрації - 36008, м. Полтава, вул. Кагамлика, 37а. (кабінет 
генерального директора) 

З матеріалами та проектами документів, пов’язаними з порядком денним загаль-
них зборів можна ознайомитися за адресою - 36008, м. Полтава, вул. Кагамлика, 37а. 
(кабінет генерального директора) в робочі дні та робочий час товариства, а в день 
проведення загальних зборів – також у місці їх проведення до 10.00. Посадова особа 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова комісії з 
припинення ПАТ «Полтавбудтранс» Машинець О.В.

Телефони для довідок: (0532) 59-29-78, 59-28-27 НАГЛЯДОВА РАДА. 
КОМІСІЯ З ПРИПИНЕННЯ

ПАТ «ПОЛТАВБУДТРАНС» 
ГОЛОВА КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ

ПАТ «ПОЛТАВБУДТРАНС»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКИй IННОВАЦIйНИй БАНК»

1.2 Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05839888 
1.4 Місцезнаходження емітента: 04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-а
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 247 20 07, 044 247 22 20
1.6 електронна поштова адреса: office@ukrinbank.com 
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.ukrinbank.com
1.8 Вид особливої інформації: Відомості про рішення емітента про припинення його 

філії
2.Текст повідомлення

ПУБЛІЧНе АКЦІОНеРНе ТОВАРиСТВО «УКРАЇНСЬКиЙ ІННОВАЦІЙНиЙ БАНК» (далі – 
Банк) повідомляє, що з метою впровадження централізованої системи управління в Банку 
Наглядова рада Банку прийняла рішення (протокол Наглядової ради Банку № 12 від 
14.05.2013) про припинення з 19 липня 2013 року діяльності:

1. Запорізької філії ПАТ «Укрінбанк»  шляхом реорганізації її у Запорізьке центральне 
відділення ПАТ «Укрінбанк» за адресою: 69035, м. Запоріжжя, просп. Леніна, 155/  
вул. Миру, 13, приміщення № 57. 

Місцезнаходження Запорізької філії ПАТ «Укрінбанк»: 69035, м. Запоріжжя, просп. Ле-
ніна, 155/ вул. Миру, 13, приміщення № 57. Запорізька філія ПАТ «Укрінбанк» діяла на під-
ставі Положення про Запорізьку філію ПАТ «Укрінбанк» та здійснювала банківські та інші 
операції у порядку, встановленому законодавством України.

2. Дрогобицької філії ПАТ «Укрінбанк» шляхом реорганізації її у Дрогобицьке централь-
не відділення ПАТ «Укрінбанк» за адресою: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Лесі 
Українки, 26.Місцезнаходження Дрогобицької філії ПАТ «Укрінбанк»: 82100, Львівська 
обл., м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 26. Дрогобицька філія ПАТ «Укрінбанк» діяла на під-
ставі Положення про Дрогобицьку філію ПАТ «Укрінбанк» та здійснювала банківські та інші 
операції у порядку, встановленому законодавством України.

3. Львівської філії ПАТ «Укрінбанк» шляхом реорганізації її у Львівське центральне від-
ділення ПАТ «Укрінбанк» за адресою: 79053, м. Львів, вул. Володимира Великого, 18.

Місцезнаходження Львівської філії ПАТ «Укрінбанк»: 79053, м. Львів, вул. Володимира 
Великого, 18. Львівська філія ПАТ «Укрінбанк» діяла на підставі Положення про Львівську 
філію ПАТ «Укрінбанк» та здійснювала банківські та інші операції у порядку, встановленому 
законодавством України.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом-

ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
В.о. Голови Правління     М.П. Вівчар 15.04.2013
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№89, 16 травня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ 
іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
рішенням чергових загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» № б/н від 28.03.2013 року

Застереження: «Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що прово-
диться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися 
як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у 
документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, 
що підписали ці документи.»

1. Інформація про емітента:
1.1. Повне та скорочене найменування емітента:
Повне найменування: українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАН-

СОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»; російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИ-
ОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ ТЕХНОЛО-
ГИИ»; англійською мовою: PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «FINANCIAL COMPANY «MODERN 
TECHNOLOGIES of CREDITS».

Скорочене найменування: українською мовою: ПАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛО-
ГІЇ»; російською мовою: ПАО «ФК «СОВРЕМЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»; англійською 
мовою: «FC «MODERN TECHNOLOGIES of CREDITS» PJSC.

1.2. Місцезнаходження, номери телефонів, факсу, телекса, телетайпа, електронної пошти 
та інших засобів зв’язку емітента (у разі їх наявності):

Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30. Телефон 
(056) 373-95-97, факс: (056) 373-97-81. info@rfs.in.ua

1.3. Дата заснування, зміни організаційно-правової форми, назви емітента (у разі їх на-
явності):

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХ-
НОЛОГІЇ» було створено у формі закритого акціонерного товариства відповідно до протоколу 
установчих зборів Закритого акціонерного товариства «Фінансова компанія «Сучасні кредитні 
технології» № б/н від 26.07.2006 р. Відповідно до протоколу позачергових загальних зборів 
акціонерів Закритого акціонерного товариства «Фінансова компанія «Сучасні кредитні техно-
логії» № б/н від 17 серпня 2009 року - 19 серпня 2009 року у зв’язку із приведенням діяльності 
Товариства у відповідність нормам чинного законодавство було прийнято рішення змінити 
найменування, замість – Закрите акціонерне товариство «Фінансова компанія «Сучасні кре-
дитні технології» на нове найменування Публічне акціонерне товариство «Фінансова компанія 
«Сучасні кредитні технології»

1.4. Перелік засновників:
Засновники Емітента на момент його створення:
- ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМ-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 34497042; ЗАКРИТЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРА-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 34497058.
1.5. Структура управління Емітента (органи управління Емітентом, порядок їх формування 

та компетенція згідно з установчими документами Емітента):
Структура управління Емітентом (органи управління і контролю Емітентом, порядок їх 

формування та компетенція) визначаються статтями 8-12 Статуту Емітента. Витяг зі Статуту 
Емітента:

8. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ
8.1. Органами управління Товариства є:
• Загальні збори акціонерів;
• Директор.
8.2. Контроль за діяльністю Товариства здійснюють:
• Наглядова рада;
• Ревізійна комісія (Ревізор).
8.3. Посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Директор, Голо-

ва та члени Ревізійної комісії (Ревізор).
9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.
9.2. Товариство зобов’язане щороку скликати Загальні збори акціонерів (річні загальні 

збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. 
До порядку денного річних загальних зборів обов’язково вносяться питання передбачені п.п. 
9.4.10., 9.4.11., 9.4.23 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загаль-
них зборів акціонерів обов’язково вносяться питання, передбачені п.п. 9.4.16., 9.4.17 Статуту. 
Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
9.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
9.4.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
9.4.2. внесення змін до Статуту Товариства;
9.4.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
9.4.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
9.4.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
9.4.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
9.4.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
9.4.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
9.4.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та 

Ревізійну комісію (Ревізора), а також внесення змін до них;
9.4.10. затвердження річного звіту Товариства;
9.4.11. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених 

законом;
9.4.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків 

обов’язкового викупу акцій, передбачених законом;
9.4.13. прийняття рішення про форму існування акцій;
9.4.14. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених 

законом;
9.4.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
9.4.16. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових 

договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової 
ради;

9.4.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за ви-
нятком випадків, встановлених законом;

9.4.18. обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове 
припинення їх повноважень;

9.4.19. затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора);
9.4.20. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повно-

важень;
9.4.21. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість 

майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства

9.4.22. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передба-
ченнях чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної ко-
місії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, 
що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

9.4.23. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора 
Товариства, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);

9.4.24. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
9.4.25. обрання комісії з припинення Товариства.
9.5. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних 

зборів, не можуть бути передані на вирішення іншим органам Товариства.
9.6. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку 

акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за за-
прошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник 
аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями 
Товариства, представник трудового колективу, який обраний ним та представляє його права 
та інтереси.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом 
на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому 
законодавством про депозитарну систему України.

9.7. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 
Товариства, після його складення заборонено.

9.8. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та 
їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, скла-
деному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, 
визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу 
акціонерів у випадках, передбачених законом - акціонерами, які цього вимагають. Встанов-
лена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не 
може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.9. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний над-
силається акціонерам персонально (з урахуванням п.9.12 цього Статуту) рекомендованим 
листом на адресу їх місцезнаходження (місця проживання) засобами поштового зв’язку або 
вручається особисто акціонеру під розпис особою, яка скликає Загальні збори у строк не 
пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає За-
гальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання 
Загальних зборів акціонерами.

9.10. У разі реєстрації акцій на ім’я номінального утримувача повідомлення про проведен-
ня Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забез-
печує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

9.11. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в 
офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів. Товариство 
додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний 
фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 
днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет 
інформацію, передбачену п. 9.12. цього Статуту….

9.72. У разі якщо всі акції Товариства належать одній особі - повноваження Загальних 
зборів, передбачені п.п. 9.4.1.- 9.4.25 Статуту, а також внутрішніми документами Товариства, 
здійснюються акціонером одноосібно. Порядок скликання та проведення Загальних зборів 
акціонерів, передбачений статтями 33 - 48 Закону України «Про акціонерні товариства», до 
Товариства з одним акціонером не застосовуються.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюєть-
ся ним письмово (у формі рішення) та засвідчується печаткою Товариства або нотаріально. 
Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів Товариства.

10. НАГЛЯДОВА РАДА.
10.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товари-

ства, і в межах компетенції, визначеної законодавством та Статутом, контролює та регулює 
діяльність Директора.

10.2. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може пе-
редавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи 
- акціонера.

10.3. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок То-
вариства.

10.4. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради 
визначаються законодавством та Статутом Товариства, а також цивільно-правовим чи трудо-
вим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або 
контракт від імені Товариства підписується Директором Товариства чи іншою уповноваженою 
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Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі 
укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір 
може бути оплатним або безоплатним.

10.5. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законо-
давством та Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами 
акціонерів Товариства.

10.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
10.6.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, 

пов’язані з діяльністю Товариства;
10.6.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх про-

ведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами по-
зачергових Загальних зборів;

10.6.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів 
відповідно до цього Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;

10.6.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
10.6.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
10.6.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних 

паперів;
10.6.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
10.6.8. обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
10.6.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором Товариства, 

встановлення розміру його винагороди;
10.6.10. прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та 

обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
10.6.11. здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства;
10.6.12. обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства;
10.6.13. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
10.6.14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з 

ним, встановлення розміру оплати його послуг;
10.6.15. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання диві-

дендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п.7.9 
Статуту;

10.6.16. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про 
проведення Загальних зборів відповідно до п. 9.8. Статуту та мають право на участь у Загаль-
них зборах відповідно до п.9.6. Статуту;

10.6.17. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та ін-
ших об’єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

10.6.18. вирішення питань, передбачених чинним законодавством України в разі злиття, 
приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

10.6.19. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість май-
на або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства 
за даними останньої річної фінансової звітності;

10.6.20. прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть 
вчинятися Товариством в ході його господарської діяльності, якщо ринкова вартість майна 
або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства 
за даними останньої річної фінансової звітності, із зазначенням характеру правочинів та їх 
граничної сукупної вартості;

10.6.21. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок 
прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати диві-
дендів або викупу акцій;

10.6.22. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження 
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.6.23. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів Товариства 
та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його 
послуг;

10.6.24. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій 
особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до 
чинного законодавства України;

10.6.25. встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господар-
ською діяльністю Товариства;

10.6.26. прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підпри-
ємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень;

10.6.27. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб 
Товариства;

10.6.28. здійснення погодження (не погодження) фінансових звітів та пропозицій про 
розподіл прибутку і збитків Товариства, які готуються Директором Товариства для їх затвер-
дження Загальними зборами акціонерів Товариства;

10.6.29. здійснення розгляду та вирішення питань, винесених на обговорення Головою 
та (або) членами Наглядової ради, Ревізійною комісією (Ревізором), Директором Товариства 
та здійснення інших повноважень, що делеговані Загальними зборами акціонерів Наглядовій 
раді.

10.7. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не 
можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів Това-
риства.

10.8. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до 
інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства.

10.9. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають 
повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників 
у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається 
самим акціонером.

10.10. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними 
зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з 
моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товари-
ством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно 
містити:

1) прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) представника;

2) дату народження представника;
3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату 

видачі та орган, що його видав;
4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
5) місце проживання або місце перебування представника.
Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії 

свого представника у Наглядовій раді.
10.11. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом куму-

лятивного голосування.
10.12. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
10.13. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом Ревізій-

ної комісії (Ревізором) Товариства.
10.14. Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів. Кількісний склад Нагля-

дової ради встановлюється Загальними зборами, але не може бути меншим ніж 3 (три) особи.
10.15. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного 

складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для об-
рання всього складу Наглядової ради.

11. ДИРЕКТОР
11.1. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства, який здійснює управління 

поточною діяльністю Товариства.
11.2. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівни-

цтвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції 
Загальних зборів та Наглядової ради.

11.3. Директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рі-
шень. Директор Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених законом та Статутом.

11.4. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну 
дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

11.5. Права та обов’язки Директора Товариства визначаються нормами законодавства, Ста-
тутом, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт під-
писує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

11.6. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов’язаний надати мож-
ливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених за-
коном, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

11.7. До компетенції Директора відноситься:
11.7.1. керівництво роботою Товариства;
11.7.2. затвердження поточних планів діяльності Товариства i заходів для вирішення по-

ставлених завдань;
11.7.3. подання Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства пропозицій з 

питань поліпшення діяльності Товариства;
11.7.4. затвердження, внесення змін, доповнень, скасування внутрішніх документів То-

вариства з усіх питань, пов’язаних з діяльністю Товариства, а також з питань організації цієї 
діяльності, окрім внутрішніх документів Товариства затвердження, внесення змін, доповнень 
та скасування яких цим Статутом чи рішенням Загальних зборів акціонерів віднесено до ком-
петенції Загальних зборів акціонерів чи Наглядової ради Товариства;

11.7.5. подання на затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу 
Товариства;

11.7.6. затвердження, зміна, доповнення організаційної структури Товариства, штатного 
розкладу;

11.7.7. прийом на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до праців-
ників Товариства заохочень та дисциплінарних стягнень;

11.7.8. внесення пропозицій Наглядовій раді Товариства про проведення Зборів акціоне-
рів, у випадках, передбачених законом та Статутом;

11.7.9. організація скликання чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Това-
риства, у випадках, передбачених законом та Статутом;

11.7.10. забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради 
Товариства;

11.7.11. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
11.7.12. організація ведення кадрового діловодства Товариства;
11.7.13. призначення керівників філій та представництв Товариства;
11.7.14. відкриття рахунків в банківських установах;
11.7.15. вирішення інших питань діяльності Товариства, крім питань, які відносяться до 

компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.
12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР)

12.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні 
збори можуть обирати Ревізійну комісію (Ревізора) строком на 3 (три) роки.

В разі, якщо в Товаристві налічується до 100 осіб акціонерів – власників простих акцій, 
може запроваджуватися посада Ревізора або обиратися Ревізійна комісія у кількості не мен-
ше 3 (трьох) осіб. В разі, якщо кількість акціонерів - власників простих акцій Товариства біль-
ше 100 осіб може обиратися лише Ревізійна комісія.

Члени Ревізійної комісії (Ревізор) Товариства обираються виключно шляхом кумуля-
тивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з 
числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається Загальними зборами 
Товариства.

Ревізійна комісія (Ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінан-
сово-господарської діяльності Товариства або на визначений період.

12.2. Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором):
- член Наглядової ради;
- Директор;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.
12.3. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії 

Товариства.
12.4. Права та обов’язки членів Ревізійної комісії (Ревізора) визначаються законом, ін-

шими актами законодавства, Статутом а також договором, що укладається з кожним членом 
Ревізійної комісії (Ревізором).

12.5. Ревізійна комісія (Ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного За-
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гальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії 
(Ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні 
питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.6. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право брати участь у засіданнях Наглядової 
ради у випадках, передбачених Законом, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

12.7. Ревізійна комісія (Ревізор) проводить як чергові (планові), так i спеціальні (поза-
планові перевірки).

12.8. Чергову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія 
(Ревізор) проводить за результатами фінансового року. При проведенні ревізії чи перевірки 
Директор Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії (Ревізору) доступ до інформації в 
межах, передбачених цим Статутом. Проведення чергових перевірок не потребує спеціально-
го рішення органів Товариства.

12.9. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться 
Ревізійною комісією (Ревізором), а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводить-
ся з ініціативи Ревізійної комісії (Ревізора), за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, 
Директора або на вимогу акціонерів

(акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) 
більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

12.10. Незалежно від наявності Ревізійної комісії (Ревізора) у Товаристві спеціальна пере-
вірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на ви-
могу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є 
власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

12.11. Ревізійна комісія (Ревізор) має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх 
експертів.

12.12. Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновки до звітів і балансів Товариства та до-
повідає про результати ревізій і перевірок Загальним зборам акціонерів чи Наглядовій раді 
Товариства

12.13. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на 
рік. Рішення на засіданнях приймається простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії.».

1.6. Предмет та мета діяльності Емітента:
Емітент створений з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання при-

бутку в інтересах акціонерів, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання вартості 
акцій Емітента, а також отримання акціонерами дивідендів.

Метою діяльності Емітента є одержання прибутку від надання фінансових послуг юридич-
ним та фізичним особам.

Виключним предметом діяльності Емітента є надання фінансових послуг, а саме:
• обслуговування платіжних документів, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;
• залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;
• фінансовий лізинг;
• надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
• надання гарантій та поручительств;

• переказ грошей;
• факторинг;
• інші операції, які відповідають критеріям, визначеним у Законі України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
Емітент має право здійснювати у сукупності лише ті види діяльності, суміщення яких не 

заборонено законодавством.
Емітент зобов’язаний одержати відповідні ліцензії (дозволи, патенти, тощо) за видами 

діяльності, реалізація яких відповідно до законодавства можлива лише за їх наявності.
Діяльність Емітента розповсюджується як на території України, так і за її межами.
Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, 

пов’язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для 
таких робіт порядку, при наявності в них допуску до державної таємниці відповідної форми.

Емітент може розширювати і доповнювати напрямки діяльності та проводити інші госпо-
дарські заходи та види діяльності, що є необхідними для розвитку, розширення діяльності та 
самоокупності Емітента, виходячи із потреб ринку та власних фінансових ресурсів, впрова-
дження яких не суперечить чинному законодавству України.

Емітент має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій 
сфері, пов’язаній з предметом її діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 
емітент користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відпо-
відно до чинного законодавства України.

1.7. Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати:
Станом на «28» березня 2013 року статутний капітал Емітента становить 50 000 000 

(п’ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок.
Статутний капітал поділений на 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) штук простих іменних 

акцій номінальною вартістю 01 (одна) гривня 00 (нуль) копійок кожна акція.
На момент прийняття рішення про розміщення облігацій статутний капітал Емітента спла-

чений повністю.
1.8. Розмір власного капіталу Емітента (на останню звітну дату, що передує даті при-

йняття рішення про розміщення): 
Станом на «31» грудня 2012 року розмір власного капіталу Емітента становить 50 005 

тис. грн.
1.9. Чисельність штатних працівників Емітента (станом на останнє число кварталу, що 

передував кварталу, у якому подаються документи): 
Станом на «31» грудня 2012 року чисельність штатних працівників Емітента становить 7 

(сім) осіб.
1.10. Чисельність акціонерів за станом на останнє число кварталу, що передував кварта-

лу, у якому подаються документи): 
Чисельність акціонерів станом на «31» грудня 2012 року складає: 5 (п’ять) юридичних 

осіб і 1 (одна) фізична особа.
1.11. Відомості про посадових осіб Емітента:
Відомості про посадових осіб Емітента станом на «28» березня 2013 р.:

№ Прізвище, 
ім’я та по 
батькові

Посада, 
яку особа 
обіймає у 
Емітента

Рік 
наро-

дження

Освіта Кваліфі-
кація

Загальний 
виробничий 

стаж

Стаж роботи на даній 
посаді

Посада, яку особа обіймає 
на основному місці роботи

Посада на попередніх місцях роботи за останні 5 років 

1. Рибальченко 
Людмила 
Володими-
рівна

 Директор 1962 повна 
вища

економіст 33 роки 4 
місяці

3 роки 3 місяці Посада директора в ПАТ 
«ФК «Сучасні кредитні 
технології» є основним 
місцем роботи.

з 14.07.2006 р. по 01.03.2007 р. - заступник головно-
го бухгалтера ЗАТ «Кредит-Днiпро»; з 02.03.2007 р. по 
11.12.2009 р. - начальник служби внутрiшнього аудиту ЗАТ 
«Акцiонерний комерційний банк «КОНКОРД», з 22.12.2009 
р. по теперішній час - директор ПАТ «ФК «Сучасні кредитні 
технології». 

2. Рудоквас 
Юлія Анато-
ліївна

 Голова 
Наглядової 

ради

1979  повна 
вища

юрист 16 років 5 
місяців

2 роки 3 місяці Посада начальника юри-
дичного відділу ПАТ «ФБ « 
Перспектива» є основним 
місцем роботи.

з 01.09.2004 р. по 19.02.2008 р. - юрист ЗАТ «Юніверсал 
Секьюрітіз», з 20.02.2008 р. - начальник юридичного відділу 
ПАТ «ФБ « Перспектива»

3. Гуржий 
Наталія 
Анатоліївна

 Член 
Наглядової 

ради

1974  повна 
вища

Економіст, 
інженер-
хімік-тех-

нолог

16 років 2 роки 3 місяці Посада головного бухгал-
тера Асоціації «Українські 
фондові торговці» є осно-
вним місцем роботи.

з 14.06.2006 р. по 29.12.2007 р. - юрист ЗАТ «Менеджмент 
Технолоджіз», 03.01.2008 р. - 19.02.2008 р. - юрист ЗАТ 
«Юніверсал Секьюрітіз», 20.02.2008 р. - ПАТ «ФБ «Перспек-
тива юрист, 02.10.2008 р. - 01.03.2011 р. бухгалтер ПАТ «ФБ 
«Перспектива», з 02.03.2011 р. по теперішній час Асоціація 
« Асоціація «Українські Фондові Торговці» - головний 
бухгалтер.

4. Підвалюк 
Ольга Ві-
кторівна

Член На-
глядової 

Ради

1986 повна 
вища

юрист 9 років 8 
місяців

В перше призна-чена 
на цю посаду згідно 
рішення чергових 
загальних зборів 

акціонерів (протокол 
б/н від 28.03.13 р.)

 Посада начальника відділу 
торгівлі цінними паперами 
ТОВ «Центральний Брокер» 
є основним місцем роботи.

з 01.10.2007 р. – 01.10.2008 р. юрист ТОВ «Горизонт 
Тревел», 03.08.2009 р. – 02.04.2010 р. головний спеціаліст 
відділу бухгалтерського обліку, звітності, документообігу та 
кадрової роботи ДТУ ДКЦПФР, 02.04.2010 р. – 17.01.2011 
р. головний спеціаліст контрольно-ревізійного відділу ДТУ 
ДКЦПФР, з 18.01.2011 р. - 15.06.2011 р. –юрист ПАТ «ФБ 
«Перспектива», 16.06.2011 р.- 08.12.2011 р. – провідний 
юрист ПрАТ «ЮК» Правозахист Інвест», з 09.12.2011 р. по 
теперішній час начальник відділу торгівлі цінними паперами 
ТОВ «Центральний Брокер»

5. Філіпська 
Олена Ві-
кторівна

 Ревізор 1980  повна 
вища

Магістр з 
економіки 
та підпри-
ємництва

15 років 6 
місяців

1 рік 11 місяців Посада начальника фінан-
сового відділу ПАТ «ФБ 
«Перспектива» є основним 
місцем роботи.

з 16.06.2005 р. по 18.08.2006 р. - начальник відділу 
депозитарної діяльності ЗАТ «Менеджмент Технолоджіз», 
з 21.08.2006 р. - 02.06.2011 р. керівник відділу фінансової 
звітності та аналізу ПРАТ КУА « Академія Інвестментс», з 
03.06.2011 р. - по теперішній час - начальник фінансового 
відділу ПАТ «ФБ»Перспектива»

1.12. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу Емітента за 
останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував поданню документів:

Середня заробітна плата Директора Емітента за IV квартал 2012 року склала 573,00 
(п’ятсот сімдесят три) гривень 00 копійок. Середня заробітна плата Директора Емітента за 
2012 фінансовий рік склала 559 (п’ятсот п’ятдесят дев’ять) гривень 00 копійок.

2. Інформація про фінансово-господарський стан Емітента:
2.1. Перелік ліцензій (дозволів) Емітента на провадження певних видів діяльності, вида-

них відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», 
із зазначенням строку закінчення їх дії: 

Ліцензія, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 
серія АГ № 579722, на здійснення переказу коштів небанківськими фінансовими установами. 
Строк дії ліцензії: 27.06.2011 р. - 27.06.2014 р.

2.2. Опис діяльності Емітента станом на кінець 2012 року, а саме дані про:
2.2.1. Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність Емі-
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №89, 16 травня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
тент, сезонний характер виробництва:

Емітент здійснює такі види діяльності: - надання кредитів; - фінансовий лізинг; - надання 
інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення).

Основним видом послуг, що надає Емітент як фінансова установа, є здійснення пере-
казу коштів. Емітент є платіжною організацією внутрішньодержавної небанківської платіжної 
системи «Розрахункова Фондова Система» (далі – платіжна система РФС), здійснювала ді-
яльність на підставі ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг на 
здійснення переказу коштів серії АГ №579722 (строк дії з 27.06.2011 р. по 27.06.2014 р.) та до-
зволу Національного банку України на здійснення розрахунків за угодами з цінними паперами 
№ 25-213/2763-21412 від 17.11.2009 р. (з доповненням – лист НБУ № 68-116/205-1355 від 
07.02.2012 р.). Платіжна система РФС створена для забезпечення ефективної взаємодії між 
біржовою, депозитарною та платіжною системами України. До складу платіжної системи РФС 
входять: Платіжна організація РФС, члени РФС (комерційні банки), учасники РФС (торговці 
цінними паперами – небанківські установи, які є учасниками біржових торгів), учасниками 
РФС можуть стати також банки - члени РФС.

В 2012 році Емітентом узгоджена в Національному банку України нова редакція Правил 
платіжної системи РФС, яка передбачає запровадження наступних новацій:

1) можливість обслуговувати не тільки фондові, але й товарні, спеціалізовані біржі, по-
забіржовий ринок;

2) перелік операцій передбачає не тільки розрахунки, але й кліринг за операціями з різ-
ними видами активів;

3) впровадження технології центрального контрагента.
З моменту узгодження нової редакції Правил РФС Емітентом впроваджене обслуговуван-

ня учасників Платіжної системи РФС на строковому ринку на фондовій біржі.
2.2.2. Обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) 

Емітент:
За 2012 рік Емітент одержав дохід від операційної діяльності - надання послуг – в сумі 

51 тис. грн.
Емітентом у 2012 році проведено на фондовому ринку (ринку заявок та строковому рин-

ку) 27,7 тис. транзакцій на загальну суму 13,7 млрд. грн., в тому числі проведені транзакції на 
суму 114,5 тис. грн. за наслідками централізованого клірингу щодо строкових контрактів (від-
соткових деривативів), укладених на загальну суму 11,5 млрд. грн. Таким чином, Емітентом 
проведені кліринг і розрахунки за наслідком біржових торгів щодо цінних паперів та строко-
вих контрактів на загальну суму 25,2 млрд. грн., що складає 9,5 % загального обсягу торгів на 
українському біржовому фондовому ринку, який дорівнює 264 млрд. грн.

2.2.3. Ринки збуту, основних споживачів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здій-
снює) Емітент:

Наразі Емітент здійснює діяльність з надання послуг щодо здійснення переказу коштів 
професійним учасникам фондового ринку – торговцям цінними паперами. Потенційним рин-
ком збуту послуг є учасники товарних, спеціалізованих біржових та позабіржових ринків.

2.2.4. Основні конкуренти Емітента:
Модель розрахунків за угодами з цінними паперами, запропонована Емітентом, є уні-

кальною на українському біржовому ринку. Потенційними конкурентами Емітента є банківські 
установи України.

2.3. Обсяг та напрямки інвестиційної діяльності:
Інвестиції в цінні папери на кінець дня 31.12.2012 р. складають 49,182 млн. грн., в тому 

числі довгострокові інвестиції – 19,998 млн. грн., а також поточні інвестиції, здійснені пере-
важно в цінні папери, що мають активний ринок – 29,184 млн. грн.

Станом на 31.12.2012 р. Емітент володіє:
- часткою в розмірі 61,56 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальніс-

тю «ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР», що становить 18 469 104,97 грн.;
- часткою в розмірі 4,701 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальніс-

тю «БІТ ПРОДАКШН», що становить 1 355 625,00 грн.
2.4. Відомості про юридичних осіб, у яких Емітент володіє більш ніж 10% статутного 

капіталу:
Станом на «28» березня 2013 р. Емітент володіє 61,56 % статутного капіталу ТОВ «Цен-

тральний Брокер».
2.5. Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені 

підрозділи:
Емітент не створював дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені 

підрозділи.
2.6. Відомості про участь емітента в холдінгових компаніях, концернах, асоціаціях тощо:
Емітент не є членом холдингових компаній, концернів, асоціацій тощо.
2.7. Політика щодо досліджень та розробок:
Емітент постійно приводить внутрішню нормативну базу як у відповідність до мінливо-

го вітчизняного законодавства, так і впроваджує міжнародний досвід щодо функціонування 
інфраструктурних одиниць світових ринків, в тому числі фондових. Значні вкладення здійсне-
ні у розробку та модернізацію програмного забезпечення, що використовується при здійснен-
ні операцій переказу коштів, що дає можливість надання Емітентом послуг високої якості.

2.8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності Емітента:
Основними видами ризиків, на які у своїй діяльності наражається Емітент, є кредитний 

ризик, ризик ліквідності, операційний та правовий ризики. Емітент постійно здійснює моніто-
ринг, оцінює ризики та здійснює заходи з їх мінімізації, які в тому числі включають:

- обмеження переліку власних операцій, за якими можуть виникнути зобов’язання ви-
ключно розміром власного капіталу;

- використання сучасного обладнання та програмного забезпечення, запровадження ме-
ханізму квитування та звірки операцій з клієнтами, проведення регламентної та позапланової 
архівації інформації щодо фінансових операцій,

- здійснення заходів щодо додержання правил доступу до інформації, що становить ко-
мерційну таємницю та конфіденційну інформацію та правил інформаційної безпеки,

- здійснення операцій переказу коштів в РФС за принципом DvP («поставка проти спла-
ти» - Delivery versus Payment) виключно між учасниками РФС або між учасниками РФС та 
платіжною організацією РФС,

- контроль за неухильним виконанням клієнтами Емітента умов укладених договорів;
- проведення постійного моніторингу змін до законодавства України та приведення вну-

трішніх нормативних документів у відповідність до діючого законодавства.
На діяльність Емітента впливають такі фактори:

  політичні та фінансово-економічні фактори, в тому числі кризові явища у світовій 
економіці;

  нестабільність чинного законодавства, особливо у податковій сфері;
  недостатнє зосередження торгів цінними паперами на фондових біржах України, що зву-

жує коло потенційних клієнтів Емітента;
  високий рівень оподаткування та великі санкції за несвоєчасну сплату податків.
Емітент є фінансовою установою, що надає фінансові послуги, тому має високу ступінь 

залежності від законодавчих та економічних обмежень.
2.9. Перспектива діяльності Емітента на поточний та наступний роки:
Емітент є платіжною організацією внутрішньодержавної небанківської платіжної системи 

«Розрахункова Фондова Система» (ВНПС РФС), створеної для забезпечення ефективної вза-
ємодії між біржовою, депозитарною та платіжною системами України. До складу РФС також 
входять: члени РФС (банки) та учасники РФС (банки та компанії-торговці цінними паперами).

В 2008 році Емітент одержав ліцензію Держфінпослуг на здійснення переказу коштів та 
дозвіл НБУ на здійснення розрахунків за угодами з ЦП. В січні 2009 р. між Емітентом та ПАТ 
«Фондова біржа «Перспектива» було укладено договір про порядок та умови розрахунків та 
надання інформації щодо переказу коштів на виконання зобов’язань за договорами, що укла-
дені на Біржі. Перші розрахунки через Емітента було проведено у червні 2009 р.

Впровадження прогресивної моделі розрахунків за наслідками біржових торгів на фон-
дових ринках є фактором стабільного зростання основних показників діяльності Емітента.

Дані щодо сталого зростання показників діяльності Емітента свідчать про те, що ринок 
дійсно має потребу в послугах здійснення ефективних розрахунків, що надаються ВНПС РФС, 
а також про те, що запропонований Емітентом продукт належним чином забезпечує задово-
лення цієї потреби: торговець цінними паперами - учасник ВНПС РФС отримує якісне обслу-
говування, впевненість у завершенні розрахунків з використанням принципу DvP, конкуренті 
переваги при наданні послуг своїм клієнтам.

Конкурентна позиція Емітента: унікальна в Україні модель обслуговування грошових роз-
рахунків (а після реєстрації нової редакції правил РФС – вже й клірингу) за наслідками бір-
жових торгів, яка відповідає міжнародним рекомендаціям щодо побудови систем розрахунків 
за цінними паперами через лояльну інтеграцію до існуючої міжбанківської системи грошових 
розрахунків, забезпечення конструктивної конкуренції банків за обслуговування біржових та 
вже і не біржових розрахунків, низькі трансакційні витрати внаслідок використання ЕДО та 
технології STP, можливість виконання функцій ССP для підвищення ефективності розрахун-
ків та зниження ризиків тощо.

Варто підкреслити, що Концепція запровадження нагляду (оверсайта) за платіжними сис-
темами в Україні, схвалена Постановою Правління НБУ від 15.09.2010 р. № 426, спирається на 
міжнародні рекомендації та пропагує існування систем розрахунків за цінними паперами саме 
в межах платіжних систем та під наглядом НБУ.

Методи конкуренції Емітента – лояльні тарифи, наявність контролю забезпеченості гро-
шовими коштами за укладеними договорами, відсутність за весь період роботи системних 
збоїв, ефективна система управління ризиками - дали певні результати.

Емітент у своїй операційній діяльності використовує наступні програмні продути, розро-
блені ТОВ «БІТ-Продакшн» із застосуванням послуг ЕЦП та КЗІ від АЦСК КФЦ:

1) Автоматизовану систему (АС) РФС – АС РФС інтегрована з низкою модифікацій ПТК 
Клієнт-Банк – для автоматизації комунікацій з банками-членами ВНПС РФС;

2) ПТК BIT eTrade Mail – для комунікацій з ПАТ «Фондова біржа «Перспектива»,
3) ПТК BIT ePayment – для комунікацій з учасниками ВНПС РФС. Платіжний термінал 

BIT ePayment є клієнтською частиною АС РФС (аналогом ПТК Клієнт-Банк) і дозволяє 
учаснику РФС:

ініціювати переказ коштів з рахунку, відкритого в Емітенті;
одержувати інформацію щодо стану рахунку та стану грошового ліміту;
роздруковувати примірники первинних документів, що підтверджують проведення роз-

рахунків за угодами, укладеними на Біржі;
виконувати інші операції, пов’язані з взаємодією з Емітентом.
В 2011 р. Емітентом повторно одержано ліцензію Держфінпослуг на здійснення переказу 

коштів та надано на узгодження до НБУ нову редакцію Правил ВНПС РФС, що передбачає як 
збільшення кількості ринків, які може обслуговувати ВНПС РФС (фондовий, товарний, по-
забіржовий, державних закупівель тощо), так і перехід від розрахункової моделі до моделі 
клірингу та розрахунків, що дозволить учасникам та членам ВНПС РФС запропонувати нові 
послуги своїм клієнтам. Також передбачена можливість централізованого клірингу за участю 
центрального контрагенту, при якому стороною за нетто-вимогами та нетто-зобов’язаннями 
(тобто ССР) буде виступати Емітент.

За наслідками 2011 року за обсягом обслуговуваних розрахунків (51,7 млрд грн.) СКТ 
поступається тільки системі переказу коштів між банками за наслідками торгів на біржовому 
ринку ОВДП (99,1 млрд грн). З огляду на запуск на ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» торгів 
строковими контрактами, де Емітент виконує функції ССР, у 2012 році розрахункові технології 
диверсифікувалися та кількість проведених трансакцій збільшилась.

Надання учасникам біржових торгів повного комплексу послуг можливе завдяки інтегра-
ції Емітента з іншими складовими небанківської фінансової групи.

Горизонтально інтегрований біржовий холдинг (поєднує 2 біржі для організації торгів 
фінансовими та товарними активами - ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» та Товарна бір-
жа «Перспектива-Коммодіті», платіжну та клірингову організацію – ПАТ «Фінансова компанія 
«Сучасні кредитні технології», акредитований центр сертифікації ключів – ПАТ «Комунікацій-
ний фондовий центр» та професійного розробника програмного забезпечення – ТОВ «БІТ 
продакшн») створений за прикладом аналогічних міжнародних біржових холдингів (Deutsche 
Borse, London Stock Exchange, NASDAQ OMX Group, група ММВБ-РТС тощо) та не має аналогів 
в Україні.

Унікальні для фінансової установи – не банка можливості Емітента щодо організації та 
проведення переказу коштів, накопичений досвід та комунікаційні можливості завдяки участі 
у небанківській фінансовій групі, що являє собою горизонтально інтегрований біржовий хол-
динг, дозволяють розпочати масштабний проект щодо розбудови багатофункціональної по-
забіржової торговельної системи, так званої Electronic Communication Network (ECN). Проект 
передбачається для організації комунікацій між учасниками торгів на засадах електронного 
документообігу (ЕДО) та гарантованих розрахунків за наслідками правочинів. Сферою діяль-
ності такої системи можуть бути неемісійні та частково емісійні цінні папери, товари, в тому 
числі при проведенні державних закупівель.

2.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації 
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щодо Емітента чи попереднього суб’єкта господарювання, в результаті реорганізації якого 
утворився Емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій:

Справи про банкрутство Емітента не порушувались, процедура санації по відношенню до 
Емітента за весь період його діяльності не застосовувалась.

2.11. Інформація про грошові зобов’язання Емітента (кредитна історія Емітента):
а) які існують на дату прийняття рішення про розміщення облігацій: кредитних правочинів 

на дату прийняття рішення про розміщення облігацій немає;

б) які не були виконані: невиконаних кредитних правочинів на дату прийняття рішення про 
розміщення облігацій немає.

Рішення судів, які стосуються виникнення, виконання та припинення кредитних право-
чинів, стосовно Емітента відсутні.

2.12. Фінансова звітність Емітента за звітний період, що передував кварталу, в якому 
подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, та за останні три 
завершені фінансові роки.

Баланс
на 31. 12. 2010 р. 

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:   
залишкова вартість 010 28 1 384
первісна вартість 011 46 1 546
накопичена амортизація 012 (18) (162)
Незавершені капітальні інвестиції 020
Основні засоби:  
залишкова вартість 030 62 80
первісна вартість 031 62 106
знос 032 () (26)
Довгострокові біологічні активи:  
справедлива (залишкова) вартість 035
первісна вартість 036
накопичена амортизація 037 () ()
Довгострокові фінансові інвестиції:  
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підпри-
ємств

040

інші фінансові інвестиції 045 5 520 32 043
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056
Знос інвестиційної нерухомості 057
Відстрочені податкові активи 060
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом I 080 5 610 33 507
II. Оборотні активи  
Виробничі запаси 100
Поточні біологічні активи 110
Незавершене виробництво 120
Готова продукція 130
Товари 140
Векселі одержані 150 3 466 7 936
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:  
чиста реалізаційна вартість 160 1
первісна вартість 161 1
резерв сумнівних боргів 162 () ()
Дебіторська заборгованість за розрахунками:  
з бюджетом 170
за виданими авансами 180 2 136 56
з нарахованих доходів 190 18 2
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 11 303 19 898
Поточні фінансові інвестиції 220 2 919 8 828
Грошові кошти та їх еквіваленти:  
в національній валюті 230 6 3 180
у тому числі в касі 231
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом II 260 19 849 39 900
III. Витрати майбутніх періодів 270 1
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280 25 459 73 408

Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

I. Власний капітал   

Статутний капітал 300 20 000 50 000
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 75 1
Неоплачений капітал 360 () ()
Вилучений капітал 370 () ()
Накопичена курсова різниця 375   
Усього за розділом I 380 20 075 50 001
Частка меншості 385
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів  
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Сума страхових резервів 415
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 () ()
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає ви-
платі переможцям лотереї

417

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не 
забезпеченого сплатою участі у лотереї

418

Цільове фінансування2 420
Усього за розділом II 430
III. Довгострокові зобов'язання  
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом III 480
IV. Поточні зобов'язання  
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 147
Поточні зобов'язання за розрахунками:  
з одержаних авансів 540 448 254
з бюджетом 550
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570
з оплати праці 580 1 1
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та група-
ми вибуття, утримуваними для продажу

605

Інші поточні зобов'язання 610 4 788 23 152
Усього за розділом IV 620 5 384 23 407
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 25 459 73 408

Звіт про фінансові результати 
за рік 2010 р. 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття Код 
рядка 

За 
звітний 
період 

За по-
передній 
період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 45 6
Податок на додану вартість 015 () ()
Акцизний збір 020 () ()
 025 () ()
Інші вирахування з доходу 030 () ()
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

035 45 6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 () ()

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
 «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 
Організаційно-правова форма господарювання  Акціонерне товариство
Орган державного управління  Не визначено
Вид економічної діяльності  Надання кредитів
Одиниця виміру:  тис. грн.  
Адреса ЛЕНІНА, буд. 30, м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000 

К О Д И
Дата (рік,місяць,число)  2010 12 31

за ЄДРПОУ 34513446 
за КОАТУУ  1210136600
за КОПФГ  230
за СПОДУ  

за КВЕД  65.22.0
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Валовий:  
прибуток 050 45 6
збиток 055 () ()
Інші операційні доходи 060
у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сіль-
ськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогос-
подарської діяльності 

061

Адміністративні витрати 070 (285) (194)
Витрати на збут 080 () ()
Інші операційні витрати 090 () ()
у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сіль-
ськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогос-
подарської діяльності

091

Фінансові результати від операційної діяльності:  
прибуток 100
збиток 105 (240) (188)
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 49 166
Інші доходи1 130 101 813 41 463
Фінансові витрати 140 () ()
Втрати від участі в капіталі 150 () ()
Інші витрати 160 (101 695) (41 372)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165   
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткуван-
ня:

 

прибуток 170 69
збиток 175 (73) ()
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок при-
пинення діяльності

176

у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від пере-
оцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припи-
нення діяльності 

177

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 1 2
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185
Фінансові результати від звичайної діяльності:  
прибуток 190 67
збиток 195 (74) ()
Надзвичайні:  
доходи 200
витрати 205 () ()
Податки з надзвичайного прибутку 210 () ()
Частка меншості 215 () ()
Чистий:  
прибуток 220 76
збиток 225 (74) ()
Забезпечення матеріального заохочення 226
1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов’язаний з благодійною допомогою (131) _____________

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період 
Матеріальні затрати 230 2 1
Витрати на оплату праці 240 22 6
Відрахування на соціальні заходи 250 8 2
Амортизація 260 170 14
Інші операційні витрати 270 83 171
Разом 280 285 194

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період 
Середньорічна кількість простих акцій 300 20246575 10000000
Скоригована середньорічна кількість 
простих акцій

310 20246575 10000000

Чистий прибуток (збиток) на одну про-
сту акцію

320 (0,00365) 0,00670

Скоригований чистий прибуток (зби-
ток) на одну просту акцію

330 (0,00365) 0,00670

Дивіденди на одну просту акцію 340
Звіт про рух грошових коштів

за рік 2010 р. 

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний 
період

За аналогічний 
період попереднього 

року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності  
Надходження від:  
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 45 5
Погашення векселів одержаних 015 3 455 2 372
Покупців і замовників авансів 020
Повернення авансів 030 4 10
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035
Бюджету податку на додану вартість 040
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових 
платежів)

045

Отримання субсидій, дотацій 050
Цільового фінансування 060
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070
Інші надходження 080 6 258
Витрачання на оплату:  
Товарів (робіт, послуг) 090 (416) (1 078)
Авансів 095 () ()
Повернення авансів 100 () ()
Працівникам 105 (18) (4)
Витрат на відрядження 110 () ()
Зобов’язань з податку на додану вартість 115 () ()
Зобов’язань з податку на прибуток 120 (1) (2)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (9) (2)
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових 
платежів)

130 (9) (3)

Цільових внесків 140 () ()
Інші витрачання 145 (8) (2)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 9 301 1 296 
Рух коштів від надзвичайних подій 160   
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170  9 301  1 296 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  
Реалізація:  
Фінансових інвестицій 180 14 096 82
Необоротних активів 190
Майнових комплексів 200
Отримані:  
відсотки 210 66 150
дивіденди 220
Інші надходження 230
Придбання:  
Фінансових інвестицій 240 (47 718) (11 001)
Необоротних активів 250 (1 544) (77)
Майнових комплексів 260 () ()
Інші платежі 270 () ()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 (35 127) (10 846 )
Рух коштів від надзвичайних подій 290  
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 (35 127) (10 846 )
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  
Надходження власного капіталу 310 30 000 10 000
Отримані позики 320 1 146
Інші надходження 330
Погашення позик 340 (1 000) (1 590)
Сплачені дивіденди 350 () ()
Інші платежі 360 () ()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370  29 000 9 556
Рух коштів від надзвичайних подій 380  
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390  29 000 9 556
Чистий рух коштів за звітний період 400 3 174 6
Залишок коштів на початок року 410
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420  
Залишок коштів на кінець року 430 3 180 6

ЗВІТ
про власний капітал за 2010 р. 

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код 
Статутний 

капітал 
Пайовий 
капітал 

Додатковий вкла-
дений капітал 

Інший до-
датковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіле-
ний прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Разом 

Залишок на початок року 010 20 000 75 20 075
Коригування:  
Зміна облікової політики 020 
Виправлення помилок 030 
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Інші зміни 040 
Скоригований залишок на початок року 050 20 000 75 20 075
Переоцінка активів:  
Дооцінка основних засобів 060 
Уцінка основних засобів 070 
Дооцінка незавершеного будівництва 080 
Уцінка незавершеного будівництва 090 
Дооцінка нематеріальних активів 100 
Уцінка нематеріальних активів 110 
 120          
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130     (74) (74)
Розподіл прибутку:           
Виплати власникам (дивіденди)  140          
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150          
Відрахування до Резервного капіталу 160          
  170          
Внески учасників:           
Внески до капіталу 180 30 000         30 000
Погашення заборгованості з капіталу 190          
 200          
Вилучення капіталу:            
Викуп акцій (часток)  210          
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220          
Анулювання викуплених акцій (часток) 230          
Вилучення частки в капіталі 240          
Зменшення номінальної вартості акцій 250          
Інші зміни в капіталі:           
Списання невідшкодованих збитків  260          
Безкоштовно отримані активи 270          
  280          
Разом змін в капіталі 290 30 000 (74)  29 926
Залишок на кінець року 300 50 000 1 50 001

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2010pік
I. Нематеріальні активи

       Форма № 5 Код за ДКУД 1801008

Групи нематеріальних активів
Код 

рядка

Залишок на початок 
року

Надійшло 
за рік

«Переоцінка
(дооцінка +, уцінка -)»

Вибуло за рік Нара-
ховано 
аморти-
зації за 

рік

Втрати 
від змен-

шення 
корис-

ності за 
рік

Інші зміни за рік
Залишок на кінець 

року
«первісна 
(переоці-

нена) 
вартість»

накопичена 
аморти-

зація

«первісної 
(переоці-

неної) 
вартості»

накопиче-
ної амор-

тизації

«первісна 
(переоці-

нена) 
вартість»

нако-
пичена 
аморти-

зація

«первісної 
(переоці-

неної) 
вартості»

нако-
пиченої 
аморти-

зації

«первісна 
(переоці-

нена) 
вартість»

нако-
пичена 
аморти-

зація
Права користування природни-
ми ресурсами 

010   

Права користування майном 020   
Права на комерційні позна-
чення

030  

Права на об'єкти промислової 
власності 

040   

Авторське право та суміжні з 
ним права

050   

 060  
Інші нематеріальні активи 070 46 18 1 500 144 1 546 162
Разом 080 46 18 1 500 144 1 546 162
Гудвіл 090
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (81) -
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (82) -
 вартість створених підприємством нематеріальних активів (83) -
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (84) -
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (85) -

II. Основні засоби

Групи основних засобів

Ко
д 

ря
дк

а

Залишок на 
початок року

На
ді

йш
ло

 з
а 

рі
к

Переоцінка
(дооцінка +, 

уцінка -)
Вибуло за рік

На
ра

хо
ва

но
 а

м
ор

ти
за

ці
ї з

а 
рі

к

Вт
ра

ти
 в

ід
 з

м
ен

ш
ен

ня
 к

ор
ис

-
но

ст
і

Інші зміни 
за рік

Залишок на 
кінець року

у тому числі

пе
рв

іс
на

 (п
ер

ео
ці

-
не

на
) в

ар
ті

ст
ь

зн
ос

пе
рв

іс
но

ї (
пе

ре
оц

і-
не

но
ї) 

ва
рт

ос
ті

зн
ос

у

пе
рв

іс
на

 (п
ер

ео
ці

-
не

на
) в

ар
ті

ст
ь

зн
ос

пе
рв

іс
но

ї (
пе

ре
оц

і-
не

но
ї) 

ва
рт

ос
ті

зн
ос

у

пе
рв

іс
на

 (п
ер

ео
ці

-
не

на
) в

ар
ті

ст
ь

зн
ос

одержані за фінан-
совою орендою

передані в опера-
тивну оренду

пе
рв

іс
на

 (п
ер

е-
оц

і-
не

на
) в

ар
ті

ст
ь

зн
ос

пе
рв

іс
на

 (п
ер

е-
оц

і-
не

на
) в

ар
ті

ст
ь

зн
ос

Земельні ділянки 100  
Інвестиційна нерухомість 105  
Капітальні витрати на поліпшення земель 110   
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120   
Машини та обладнання 130 62 15 17 77 17   
Транспортні засоби 140   
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 23 3 23 3   
Тварини 160   
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Багаторічні насадження 170   
Інші основні засоби 180   
Бібліотечні фонди 190  
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 6 6 6 6   
Тимчасові (нетитульні) споруди 210   
Природні ресурси 220   
Інвентарна тара 230   
Предмети прокату 240   
Інші необоротні матеріальні активи 250   
Разом 260 62 44 26 106 26   
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) -
 вартість оформлених у заставу основних засобів (262) -
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) -
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) -
 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) -
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) -
 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) -
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) -
 Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) -
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) -
З рядка 260 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) -

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
Капітальне будівництво 280   
Придбання (виготовлення) основних засобів 290  38  
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів 

300  6  

Придбання (створення) нематеріальних активів 310  1 500  
Придбання (вирощування) довгострокових біо-
логічних активів

320   

Інші 330   
Разом 340  1 544  
З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) -
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) -

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника
Код 

рядка
За рік

На кінець року
довгострокові поточні

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства 350    
дочірні підприємства 360    
спільну діяльність 370    
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 26 523 32 043
акції 390 4 714 7 633
облігації 400 
інші 410 1 195 1 195
Разом (розд. А + розд. Б) 420 32 432 32 043 8 828
З рядка 045 графа 4 Балансу  
 Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 
 за собівартістю  (421) 32 043
  за справедливою вартістю  (422) 0
  за амортизованою собівартістю  (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу  
 Поточні фінансові інвестиції відображені: 
  за собівартістю  (424) 8 828
  за справедливою вартістю  (425) 0
  за амортизованою собівартістю  (426) 0

V. Доходи і витрати

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
А. Інші операційні доходи і витрати  
Операційна оренда активів 440 
Операційна курсова різниця 450 

Реалізація інших оборотних активів 460 
Штрафи, пені, неустойки 470 
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-куль-
турного призначення 

480 

Інші операційні доходи і витрати 490 
у тому числі: 
відрахування до резерву сумнівних боргів 491 
непродуктивні витрати і втрати 492 
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: 
асоційовані підприємства 500 
дочірні підприємства 510 
спільну діяльність 520 
В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 530 
Проценти 540 
Фінансова оренда активів 550 
Інші фінансові доходи і витрати 560  49  
Г. Інші доходи і витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 570  101 813  101 695
Доходи від об'єднання підприємств 580 
Результат оцінки корисності 590 
Неопераційна курсова різниця 600 
Безоплатно одержані активи 610 
Списання необоротних активів 620 
Інші доходи і витрати 630 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)  
 (631) - 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) 
контрактами з пов’язаними сторонами  (632) - %
З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості  
 продукції основної діяльності   
 (633)  

VI. Грошові кошти

Найменування показника Код рядка На кінець року 
Каса 640  
Поточний рахунок у банку 650 3 180
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 
Грошові кошти в дорозі 670 
Еквіваленти грошових коштів 680 
Разом 690 3 180

З рядка 070 г р. 4 Балансу  Грошові кошти, використання яких обмежено  (691) -

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів
Код 

рядка

Зали-
шок на 
початок 

року

Збільшення за звітний рік
Використано 
у звітному 

році

Сторновано неви-
користану суму у 

звітному році

Сума очікуваного відшкодування ви-
трат іншою стороною, що врахована 

при оцінці забезпечення

Залишок на 
кінець року нараховано 

(створено)
додаткові 

відрахування

Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710               
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне 
забезпечення  

720        

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантій-
них зобов'язань 

730               

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740        
Забезпечення наступних витрат на виконання 
зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 

750               

  760               
  770               
Резерв сумнівних боргів 775               
Разом 780               
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VIII. Запаси

Найменування показника
Код 

рядка

Балансова 
вартість на 
кінець року

Переоцінка за рік
збільшення 

чистої вартості 
реалізації*

уцінка

Сировина і матеріали 800       
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 
вироби 

810    

Паливо 820    
Тара і тарні матеріали 830    
Будівельні матеріали 840    
Запасні частини 850    
Матеріали сільськогосподарського призна-
чення 

860    

Поточні біологічні активи 870    
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880    
Незавершене виробництво 890    
Готова продукція 900    
Товари 910    
Разом 920    

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».

З рядка 920 графа 3  Балансова вартість запасів:   
  відображених за чистою вартістю реалізації  (921) -
  переданих у переробку  (922) -
  оформлених в заставу  (923) -
  переданих на комісію  (924) -
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) -
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) -

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника
Код 

рядка
Всього на 

кінець року

у т. ч. за строками непогашення
до 12 

місяців 
від 12 до 18 

місяців 
від 18 до 36 

місяців 
Дебіторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги  

940     

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 

950  19 898  19 898   

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) -
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960  

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970  
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець 
року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 

980  

XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік  1110  
Заборгованість на кінець звітного року:    
валова замовників 1120  
валова замовникам 1130  
з авансів отриманих 1140  
Сума затриманих коштів на кінець року 1150  
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівель-
ними контрактами  

1160  

XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума

Поточний податок на прибуток  1210 1
Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року  1220 
на кінець звітного року 1225 
Відстрочені податкові зобов'язання: 
на початок звітного року  1230 
на кінець звітного року 1235 
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 1
у тому числі:
поточний податок на прибуток 1241 1
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів  1242   
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243   
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250   
у тому числі:
поточний податок на прибуток 1251  
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252  
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253   

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума

Нараховано за звітний рік 1300 170
Використано за рік - усього 1310   
в тому числі на:
будівництво об'єктів 1311  
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312   
з них машини та обладнання 1313   
придбання (створення) нематеріальних активів 1314   
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315   
  1316   
  1317   

XIV. Біологічні активи 

Групи біологічних активів
Код 

рядка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на по-

чаток року
надійшло 

за рік

вибуло за рік
нарахова-
но амор-
тизації за 

рік

втрати від 
зменшен-
ня корис-

ності

вигоди 
від від-

новлення 
корис-
ності

залишок на кінець 
року зали-

шок на 
початок 

року

надій-
шло за 

рік

зміни 
вартості 

за рік

вибуло 
за рік

зали-
шок на 
кінець 
року

пер-
вісна 

вартість

накопиче-
на амор-
тизація

первісна 
вартість

накопиче-
на амор-
тизація

первісна 
вартість

нако-
пичена 
аморти-

зація
Довгострокові біологічні 
активи - усього
в тому числі:  1410                               
робоча худоба 1411                               
продуктивна худоба 1412                               
багаторічні насадження 1413                               
  1414                               
інші довгострокові біоло-
гічні активи 

1415                               

Поточні біологічні активи 
- усього
  в тому числі: 1420   Х     Х Х       Х           
тварини на вирощуванні та 
відгодівлі 

1421   Х     Х Х       Х           

біологічні активи в стані 
біологічних перетворень 
(крім тварин на вирощу-
ванні та відгодівлі) 

1422   Х     Х Х       Х           

  1423   Х     Х Х       Х           
інші поточні біологічні 
активи 

1424   Х     Х Х       Х           

Разом  1430                               
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) -
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів 
 і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) -
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) -

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника
Код 

рядка

Вартість 
первісного 
визнання

Витрати, пов’язані 
з біологічними 

перетвореннями

Результат від пер-
вісного визнання

Уцінка
Виручка від 
реалізації

Собі-
вартість 

реалізації

Фінансовий результат (прибуток 
+, збиток -) від

дохід витрати реалізації
первісного визна-
ння та реалізації

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500   (            )   (           )     (            )     
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   у тому числі:                     
зернові і зернобобові 1510   (           )   (           )     (           )     
   з них:
   пшениця 1511   (           )   (           )     (           )     
   соя 1512   (           )   (           )     (           )     
соняшник 1513   (           )   (           )     (           )     
ріпак 1514   (           )   (           )     (           )     
цукрові буряки (фабричні) 1515   (           )   (           )      (           )     
картопля 1516   (           )   (           )     (           )     
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517   (           )   (           )     (           )     
інша продукція рослинництва 1518   (           )   (           )     (           )     
додаткові біологічні активи рослинництва 1519   (           )   (           )     (           )     
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520   (           )   (           )     (           )     
   у тому числі:                     
приріст живої маси - усього 1530   (           )   (           )     (           )     
   з нього: 
   великої рогатої худоби   1531       (           )       (           )           (           )         
   свиней 1532   (           )   (           )     (           )     
молоко 1533   (           )   (           )     (           )     
вовна 1534   (           )   (           )     (           )     
яйця 1535   (           )   (           )     (           )     
інша продукція тваринництва 1536   (           )   (           )     (           )     
додаткові біологічні активи тваринництва 1537   (           )   (           )     (           )     
продукція рибництва 1538   (           )   (           )     (           )     
  1539   (           )   (           )     (           )     
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні акти-
ви - разом 

1540   (           )   (           )     (           )     

Керівник Рибальченко Людмила Володимирівна
Головний бухгалтер Чернобровська Кароліна Миколаївна

Баланс
на 31. 12. 2011 р. 

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив
Код 

рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи:  
залишкова вартість 010 1 384 1 103
первісна вартість 011 1 546 1 546
накопичена амортизація 012 (162) (443)
Незавершені капітальні інвестиції 020
Основні засоби:  
залишкова вартість 030 80 59
первісна вартість 031 106 107
знос 032 (26) (48)
Довгострокові біологічні активи:  
справедлива (залишкова) вартість 035
первісна вартість 036
накопичена амортизація 037 () ()
Довгострокові фінансові інвестиції:  
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
інші фінансові інвестиції 045 32 043 19 998
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056
Знос інвестиційної нерухомості 057
Відстрочені податкові активи 060
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом I 080 33 507 21 160
II. Оборотні активи  
Виробничі запаси 100
Поточні біологічні активи 110
Незавершене виробництво 120
Готова продукція 130
Товари 140
Векселі одержані 150 7 936 1 445
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:  
чиста реалізаційна вартість 160
первісна вартість 161
резерв сумнівних боргів 162 () ()
Дебіторська заборгованість за розрахунками:  
з бюджетом 170

за виданими авансами 180 56
з нарахованих доходів 190 2
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 19 898 35 787
Поточні фінансові інвестиції 220 8 828 1 154
Грошові кошти та їх еквіваленти:  
в національній валюті 230 3 180 122
у тому числі в касі 231
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом II 260 39 900 38 508
III. Витрати майбутніх періодів 270 1 4
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280 73 408 59 672

Пасив
Код 

рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

I. Власний капітал  
Статутний капітал 300 50 000 50 000
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340 1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1 2 
Неоплачений капітал 360 () ()
Вилучений капітал 370 () ()
Накопичена курсова різниця 375   
Усього за розділом I 380 50 001 50 003
Частка меншості 385
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів  
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Сума страхових резервів 415
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 () ()
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає ви-
платі переможцям лотереї

417

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не 
забезпеченого сплатою участі у лотереї

418

Цільове фінансування2 420
Усього за розділом II 430
III. Довгострокові зобов'язання  
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
 «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 
Організаційно-правова форма господарювання  Акціонерне товариство
Орган державного управління  Не визначено
Вид економічної діяльності  Надання кредитів
Одиниця виміру:  тис. грн.  
Адреса ЛЕНІНА, буд. 30, м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000 

К О Д И
Дата (рік,місяць,число)  2012 01 01

за ЄДРПОУ 34513446 
за КОАТУУ 1210100000
за КОПФГ  230
за СПОДУ  

за КВЕД  65.22.0
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Усього за розділом III 480
IV. Поточні зобов'язання  
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530
Поточні зобов'язання за розрахунками:  
з одержаних авансів 540 254
з бюджетом 550
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570
з оплати праці 580 1 1
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та група-
ми вибуття, утримуваними для продажу

605

Інші поточні зобов'язання 610 23 152 9 668
Усього за розділом IV 620 23 407 9 669
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 73 408 59 672

Звіт про фінансові результати 
за рік 2011 р. 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття 
Код 

рядка 

За 
звітний 
період 

За по-
передній 
період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 58 45
Податок на додану вартість 015 () ()
Акцизний збір 020 () ()
 025 () ()
Інші вирахування з доходу 030 () ()
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

035 58 45

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 () ()
Валовий:  
прибуток 050 58 45
збиток 055 () ()
Інші операційні доходи 060
у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сіль-
ськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогос-
подарської діяльності 

061

Адміністративні витрати 070 (432) (285)
Витрати на збут 080 () ()
Інші операційні витрати 090 (4) ()
у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сіль-
ськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогос-
подарської діяльності

091

Фінансові результати від операційної діяльності:  
прибуток 100
збиток 105 (378) (240)
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 11 49
Інші доходи1 130 86 126 101 813
Фінансові витрати 140 () ()
Втрати від участі в капіталі 150 () ()
Інші витрати 160 (85 756) (101 695)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165   
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:  
прибуток 170 3
збиток 175 () (73)
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок при-
пинення діяльності

176

у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від пере-
оцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припи-
нення діяльності 

177

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 1 1
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185
Фінансові результати від звичайної діяльності:  
прибуток 190 2
збиток 195 () (74)
Надзвичайні:  
доходи 200
витрати 205 () ()
Податки з надзвичайного прибутку 210 () ()
Частка меншості 215 () ()
Чистий:  
прибуток 220 2
збиток 225 () (74)
Забезпечення матеріального заохочення 226
1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов’язаний з благодійною допомогою (131) _____________

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період 

Матеріальні затрати 230 2 2

Витрати на оплату праці 240 30 22
Відрахування на соціальні заходи 250 11 8
Амортизація 260 333 170
Інші операційні витрати 270 60 83
Разом 280 436 285

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період 

Середньорічна кількість простих акцій 300 50000000 20246575
Скоригована середньорічна кількість 
простих акцій

310 50000000 20246575

Чистий прибуток (збиток) на одну про-
сту акцію

320 0,00004 (0,00365)

Скоригований чистий прибуток (зби-
ток) на одну просту акцію

330 0,00004 (0,00365)

Дивіденди на одну просту акцію 340
Звіт про рух грошових коштів

за рік 2011 р. 

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код
За звітний 

період

За аналогічний 
період попереднього 

року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності  
Надходження від:  
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 59 45
Погашення векселів одержаних 015 3 445
Покупців і замовників авансів 020
Повернення авансів 030 4
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 10
Бюджету податку на додану вартість 040
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових 
платежів)

045

Отримання субсидій, дотацій 050
Цільового фінансування 060
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070
Інші надходження 080 1 401 6 258
Витрачання на оплату:  
Товарів (робіт, послуг) 090 (324) (416)
Авансів 095 () ()
Повернення авансів 100 () ()
Працівникам 105 (24) (18)
Витрат на відрядження 110 (3) ()
Зобов’язань з податку на додану вартість 115 () ()
Зобов’язань з податку на прибуток 120 (7) (1)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (12) (9)
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових 
платежів)

130 (4) (9)

Цільових внесків 140 () ()
Інші витрачання 145 (3 501) (8)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 (2 405) 9 301 
Рух коштів від надзвичайних подій 160   
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170  -2 405  9 301 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  
Реалізація:  
Фінансових інвестицій 180 60 454 14 069
Необоротних активів 190
Майнових комплексів 200
Отримані:  
відсотки 210 66
дивіденди 220
Інші надходження 230
Придбання:  
Фінансових інвестицій 240 (61 110) (47 718)
Необоротних активів 250 () (1 544)
Майнових комплексів 260 () ()
Інші платежі 270 () ()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 (656) (35 127) 
Рух коштів від надзвичайних подій 290   
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 (656) (35 127 )
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  
Надходження власного капіталу 310 30 000
Отримані позики 320
Інші надходження 330 3
Погашення позик 340 () (1 000)
Сплачені дивіденди 350 () ()
Інші платежі 360 () ()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370  3 29 000 
Рух коштів від надзвичайних подій 380   
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390  3 29 000 
Чистий рух коштів за звітний період 400 (3 058) 3 174 
Залишок коштів на початок року 410 3 180 6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420   
Залишок коштів на кінець року 430 122 3 180
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ЗВІТ

про власний капітал за 2011 р. 

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код 
Статутний 

капітал 
Пайовий 
капітал 

Додатковий вкла-
дений капітал 

Інший до-
датковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіле-
ний прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Разом 

Залишок на початок року 010 50 000 1 50 001
Коригування:  
Зміна облікової політики 020 
Виправлення помилок 030 
Інші зміни 040 
Скоригований залишок на початок року 050 50 000 1 50 001
Переоцінка активів:  
Дооцінка основних засобів 060 
Уцінка основних засобів 070 
Дооцінка незавершеного будівництва 080 
Уцінка незавершеного будівництва 090 
Дооцінка нематеріальних активів 100 
Уцінка нематеріальних активів 110 
 120 
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 2 2
Розподіл прибутку:  
Виплати власникам (дивіденди)  140 
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 
Відрахування до Резервного капіталу 160 1 (1)
  170 
Внески учасників:  
Внески до капіталу 180 
Погашення заборгованості з капіталу 190 
 200 
Вилучення капіталу:   
Викуп акцій (часток)  210 
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 
Вилучення частки в капіталі 240 
Зменшення номінальної вартості акцій 250 
Інші зміни в капіталі:  
Списання невідшкодованих збитків  260 
Безкоштовно отримані активи 270 
  280 
Разом змін в капіталі 290 1 1 2
Залишок на кінець року 300 50 000 1 2 50 003

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2011pік
I. Нематеріальні активи

       Форма № 5 Код за ДКУД 1801008

Групи нематеріальних активів
Код 

рядка

Залишок на початок 
року

Надійшло 
за рік

«Переоцінка
(дооцінка +, уцінка -)»

Вибуло за рік Нара-
ховано 
аморти-
зації за 

рік

Втрати 
від змен-

шення 
корис-

ності за 
рік

Інші зміни за рік
Залишок на кінець 

року
«первісна 
(переоці-

нена) 
вартість»

накопичена 
аморти-

зація

«первісної 
(переоці-

неної) 
вартості»

накопиче-
ної амор-

тизації

«первісна 
(переоці-

нена) 
вартість»

нако-
пичена 
аморти-

зація

«первісної 
(переоці-

неної) 
вартості»

нако-
пиченої 
аморти-

зації

«первісна 
(переоці-

нена) 
вартість»

нако-
пичена 
аморти-

зація
Права користування природни-
ми ресурсами 

010   

Права користування майном 020   
Права на комерційні позначення 030  
Права на об'єкти промислової 
власності 

040   

Авторське право та суміжні з 
ним права

050   

 060  
Інші нематеріальні активи 070 1 546 162 30 30 30 311 1 546 443
Разом 080 1 546 162 30 30 30 311 1 546 443
Гудвіл 090
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (81) -
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (82) -
 вартість створених підприємством нематеріальних активів (83) -
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (84) -
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (85) -

II. Основні засоби

Групи основних засобів

Ко
д 

ря
дк

а

Залишок на 
початок року

На
ді

йш
ло

 з
а 

рі
к

Переоцінка
(дооцінка +, 

уцінка -)
Вибуло за рік

На
ра

хо
ва

но
 а

м
ор

ти
за

ці
ї з

а 
рі

к

Вт
ра

ти
 в

ід
 з

м
ен

ш
ен

ня
 к

ор
ис

-
но

ст
і

Інші зміни 
за рік

Залишок на 
кінець року

у тому числі

пе
рв

іс
на

 (п
ер

ео
ці

-
не

на
) в

ар
ті

ст
ь

зн
ос

пе
рв

іс
но

ї (
пе

ре
оц

і-
не

но
ї) 

ва
рт

ос
ті

зн
ос

у

пе
рв

іс
на

 (п
ер

ео
ці

-
не

на
) в

ар
ті

ст
ь

зн
ос

пе
рв

іс
но

ї (
пе

ре
оц

і-
не

но
ї) 

ва
рт

ос
ті

зн
ос

у

пе
рв

іс
на

 (п
ер

ео
ці

-
не

на
) в

ар
ті

ст
ь

зн
ос

одержані за фінан-
совою орендою

передані в опера-
тивну оренду

пе
рв

іс
на

 (п
ер

е-
оц

і-
не

на
) в

ар
ті

ст
ь

зн
ос

пе
рв

іс
на

 (п
ер

е-
оц

і-
не

на
) в

ар
ті

ст
ь

зн
ос

Земельні ділянки 100  
Інвестиційна нерухомість 105  
Капітальні витрати на поліпшення земель 110   
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Будинки, споруди та передавальні пристрої 120   
Машини та обладнання 130 77 17 18 77 35   
Транспортні засоби 140   
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 23 3 3 23 6   
Тварини 160   
Багаторічні насадження 170   
Інші основні засоби 180   
Бібліотечні фонди 190  
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 6 6 1 1 7 7   
Тимчасові (нетитульні) споруди 210   
Природні ресурси 220   
Інвентарна тара 230   
Предмети прокату 240   
Інші необоротні матеріальні активи 250   
Разом 260 106 26 1 22 107 48   
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) -
 вартість оформлених у заставу основних засобів (262) -
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) -
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) -
 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) -
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) -
 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) -
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) -
 Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) -
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) -
З рядка 260 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) -

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
Капітальне будівництво 280   
Придбання (виготовлення) основних засобів 290   
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів 

300   

Придбання (створення) нематеріальних активів 310   
Придбання (вирощування) довгострокових біо-
логічних активів

320   

Інші 330   
Разом 340   
З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) -
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) -

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника
Код 

рядка
За рік

На кінець року
довгострокові поточні

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства 350    
дочірні підприємства 360    
спільну діяльність 370    
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 -12 045 19 998
акції 390 -6 480 1 153
облігації 400 1 1
інші 410 -1 195
Разом (розд. А + розд. Б) 420 -19 719 19 998 1 154
З рядка 045 графа 4 Балансу  
Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:   
  за собівартістю  (421) 19 998 
  за справедливою вартістю  (422) -
  за амортизованою собівартістю  (423) -
З рядка 220 графа 4 Балансу  
Поточні фінансові інвестиції відображені:   
  за собівартістю  (424) 1 154
  за справедливою вартістю  (425) -
  за амортизованою собівартістю  (426) -

V. Доходи і витрати

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
А. Інші операційні доходи і витрати  
Операційна оренда активів 440 
Операційна курсова різниця 450 

Реалізація інших оборотних активів 460 
Штрафи, пені, неустойки 470 4
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-куль-
турного призначення 

480 

Інші операційні доходи і витрати 490 
у тому числі: 
відрахування до резерву сумнівних боргів 491 
непродуктивні витрати і втрати 492 
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: 
асоційовані підприємства 500 
дочірні підприємства 510 
спільну діяльність 520 
В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 530 
Проценти 540 
Фінансова оренда активів 550 
Інші фінансові доходи і витрати 560  11  
Г. Інші доходи і витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 570   
Доходи від об'єднання підприємств 580 
Результат оцінки корисності 590 
Неопераційна курсова різниця 600 
Безоплатно одержані активи 610 
Списання необоротних активів 620 
Інші доходи і витрати 630 86 126 85 756

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)  
 (631) - 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) 
контрактами з пов’язаними сторонами  (632) - %
З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості  
 продукції основної діяльності   
 (633) - 

VI. Грошові кошти

Найменування показника Код рядка На кінець року 
Каса 640  
Поточний рахунок у банку 650 122
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 
Грошові кошти в дорозі 670 
Еквіваленти грошових коштів 680 
Разом 690 122

З рядка 070 г р. 4 Балансу  Грошові кошти, використання яких обмежено  (691) 0

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів
Код 

рядка

Зали-
шок на 
початок 

року

Збільшення за звітний рік
Використано 
у звітному 

році

Сторновано неви-
користану суму у 

звітному році

Сума очікуваного відшкодування ви-
трат іншою стороною, що врахована 

при оцінці забезпечення

Залишок на 
кінець року 

нараховано 
(створено)

додаткові 
відрахування

Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710               
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне 
забезпечення  

720        

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантій-
них зобов'язань 

730               

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740        
Забезпечення наступних витрат на виконання 
зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 

750               
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  760               
  770               
Резерв сумнівних боргів 775               
Разом 780               

VIII. Запаси

Найменування показника
Код 

рядка

Балансова 
вартість на 
кінець року

Переоцінка за рік
збільшення 

чистої вартості 
реалізації*

уцінка

Сировина і матеріали 800       
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810    
Паливо 820    
Тара і тарні матеріали 830    
Будівельні матеріали 840    
Запасні частини 850    
Матеріали сільськогосподарського призначення 860    
Поточні біологічні активи 870    
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880    
Незавершене виробництво 890    
Готова продукція 900    
Товари 910    
Разом 920    

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».

З рядка 920 графа 3  Балансова вартість запасів:   
  відображених за чистою вартістю реалізації  (921) -
  переданих у переробку  (922) -
  оформлених в заставу  (923) -
  переданих на комісію  (924) -
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) -
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) -

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника
Код 

рядка
Всього на 

кінець року

у т. ч. за строками непогашення
до 12 

місяців 
від 12 до 18 

місяців 
від 18 до 36 

місяців 
Дебіторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги  

940     

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 

950  35 787 35 787   

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) -
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960  
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970  
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець 
року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 

980  

XI. Будівельні контракти

Найменування показника Код рядка Сума
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік  1110  
Заборгованість на кінець звітного року:    
валова замовників 1120  
валова замовникам 1130  
з авансів отриманих 1140  
Сума затриманих коштів на кінець року 1150  
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівель-
ними контрактами  

1160  

XII. Податок на прибуток

Найменування показника Код рядка Сума
Поточний податок на прибуток  1210 1
Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року  1220 
на кінець звітного року 1225 
Відстрочені податкові зобов'язання: 
на початок звітного року  1230 
на кінець звітного року 1235 
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 1
у тому числі:
поточний податок на прибуток 1241 1
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів  1242   
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243   
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250   
у тому числі:
поточний податок на прибуток 1251  
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252  
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253   

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
Нараховано за звітний рік 1300 333
Використано за рік - усього 1310   
в тому числі на:
будівництво об'єктів 1311  
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312   
з них машини та обладнання 1313   
придбання (створення) нематеріальних активів 1314   
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315   
  1316   
  1317   

XIV. Біологічні активи 

Групи біологічних активів
Код 

рядка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на по-

чаток року
надійшло 

за рік

вибуло за рік
нарахова-
но амор-
тизації за 

рік

втрати від 
зменшен-
ня корис-

ності

вигоди 
від від-

новлення 
корис-
ності

залишок на кінець 
року зали-

шок на 
початок 

року

надій-
шло за 

рік

зміни 
вартості 

за рік

вибуло 
за рік

зали-
шок на 
кінець 
року

пер-
вісна 

вартість

накопиче-
на амор-
тизація

первісна 
вартість

накопиче-
на амор-
тизація

первісна 
вартість

нако-
пичена 
аморти-

зація
Довгострокові біологічні 
активи - усього
в тому числі:  1410                               
робоча худоба 1411                               
продуктивна худоба 1412                               
багаторічні насадження 1413                               
  1414                               
інші довгострокові біоло-
гічні активи 

1415                               

Поточні біологічні активи 
- усього
  в тому числі: 1420   Х     Х Х       Х           
тварини на вирощуванні та 
відгодівлі 

1421   Х     Х Х       Х           

біологічні активи в стані 
біологічних перетворень 
(крім тварин на вирощу-
ванні та відгодівлі) 

1422   Х     Х Х       Х           

  1423   Х     Х Х       Х           
інші поточні біологічні 
активи 

1424   Х     Х Х       Х           

Разом  1430                               
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) -
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів 
 і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) -
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) -
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XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника
Код 

рядка

Вартість 
первісного 
визнання

Витрати, пов’язані 
з біологічними 

перетвореннями

Результат від пер-
вісного визнання

Уцінка
Виручка від 
реалізації

Собі-
вартість 

реалізації

Фінансовий результат (прибуток +, 
збиток -) від

дохід витрати реалізації
первісного визнання 

та реалізації
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва 
- усього 

1500   (            )   (           )     (            )     

   у тому числі:                     
зернові і зернобобові 1510   (           )   (           )     (           )     
   з них:
   пшениця 1511    (           )    (           )      (           )     
   соя 1512   (           )   (           )     (           )     
соняшник 1513   (           )   (           )     (           )     
ріпак 1514   (           )   (           )     (           )     
цукрові буряки (фабричні) 1515   (           )   (           )      (           )     
картопля 1516   (           )   (           )     (           )     
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517   (           )   (           )     (           )     
інша продукція рослинництва 1518   (           )   (           )     (           )     
додаткові біологічні активи рослинництва 1519   (           )   (           )     (           )     
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - 
усього 

1520   (           )   (           )     (           )     

   у тому числі:                     
приріст живої маси - усього 1530   (           )   (           )     (           )     
   з нього: 
   великої рогатої худоби   1531       (           )       (           )           (           )         
   свиней 1532   (           )   (           )     (           )     
молоко 1533   (           )   (           )     (           )     
вовна 1534   (           )   (           )     (           )     
яйця 1535   (           )   (           )     (           )     
інша продукція тваринництва 1536   (           )   (           )     (           )     
додаткові біологічні активи тваринництва 1537   (           )   (           )     (           )     
продукція рибництва 1538   (           )   (           )     (           )     
  1539   (           )   (           )     (           )     
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні 
активи - разом 

1540   (           )   (           )     (           )     

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
«Інформація за сегментами»

за 2011 рік
Форма № 6 Код за ДКУД 1801009

I. Показники пріоритетних звітних  сегментів

Найменування показника
Код 

рядка

Найменування звітних сегментів
Нерозподілені 

статті
Усього

Звітний 
рік

Мину-
лий рік

Звітний 
рік

Мину-
лий рік

Звітний 
рік

Мину-
лий рік

Звітний 
рік

Мину-
лий рік

Звітний 
рік

Мину-
лий рік

Звітний 
рік

Мину-
лий рік

Звітний 
рік

Мину-
лий рік

Звітний 
рік

Мину-
лий рік

1. Доходи звітних сегментів:
 Доходи від операційної діяльності звітних 
сегментів 

010 58 45 58 45

з них: доходи від реалізації продукції (това-
рів, робіт, послуг):
 зовнішнім покупцям 011 58 45 58 45
іншим звітним сегментам 012
інші операційні доходи 013
Фінансові доходи звітних сегментів 020 11 49 11 49
з них:  
доходи від участі в капіталі, які безпосеред-
ньо стосуються звітного сегмента

021

інші фінансові доходи 022 11 49 11 49
Інші доходи 030 86 126 101 813 86 126 101 813
 Усього доходів звітних сегментів 040 86 195 101 907 86 195 101 907
Нерозподілені доходи 050 х х х х х х х х х х х х
з них:              
доходи від операційної діяльності 051 х х х х х х х х х х х х
фінансові доходи 052 х х х х х х х х х х х х
надзвичайні доходи 053 х х х х х х х х х х х х
Вирахування доходів від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) іншим звітним сег-
ментам

060

Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 
- р. 060)

070 86 195 101 907 86 195 101 907

2. Витрати звітних сегментів:
 Витрати операційної діяльності 080
з них:  
собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг):
 зовнішнім покупцям 081
іншим звітним сегментам 082
Адміністративні витрати 090 432 285 432 285
Витрати на збут 100
Інші операційні витрати 110 4 4
Фінансові витрати звітних сегментів 120
з них:  
втрати від участі в капіталі, які безпосеред-
ньо можна віднести до звітного сегмента

121

 122
Інші витрати 130 85 756 101 695 85 756 101 695
Усього витрат звітних сегментів 140 86 192 101 980 86 192 101 980
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Баланс
на 31. 12. 2012 р. 

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив
Код 

рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи:  

залишкова вартість 010 1 103 792
первісна вартість 011 1 546 1 546
накопичена амортизація 012 (443) (754)
Незавершені капітальні інвестиції 020
Основні засоби:  
залишкова вартість 030 59 37
первісна вартість 031 107 107
знос 032 (48) (70)
Довгострокові біологічні активи:  

Нерозподілені витрати 150 x x х х х х х х х х х х 1 1 1 1
з них:              
адміністративні, збутові та інші витрати операцій-
ної діяльності, не розподілені на звітні сегменти

151 х х х х х х х х х х х х

фінансові витрати 152 х х х х х х х х х х х х
надзвичайні витрати 153 х х х х х х х х х х х х
податок на прибуток 154 х х х х х х х х х х х х 1 1 1 1
Вирахування собівартості реалізованої про-
дукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним 
сегментам

160

Усього витрат підприємства (р. 140 + р. 150 
- р. 160)

170 86 193 101 981 86 193 101 981

3. Фінансовий результат діяльності сегмента
 (р. 040 - р. 140) 180 3 -73 3 -73
4. Фінансовий результат діяльності підпри-
ємства (р. 070 - р. 170)

190 2 -74 2 -74

5. Активи звітних сегментів 200
з них: 201
 202
 203
 204
 205
Нерозподілені активи 220 х х х х х х х х х х х х 59 672 73 408 59 672 73 408
з них: 221 х х х х х х х х х х х х 38 508 39 900 38 508 39 900
 222 х х х х х х х х х х х х 21 160 33 507 21 160 33 507
 223 х х х х х х х х х х х х 4 1 4 1
 224 х х х х х х х х х х х х
Усього активів підприємства 230 59 672 73 408 59 672 73 408
6. Зобов'язання звітних сегментів 240
з них: 241
 242
 243
 244
Нерозподілені зобов'язання 260 х х х х х х х х х х х х 9 669 23 407 9 669 23 407
з них: 261 х х х х х х х х х х х х 9 669 23 407 9 669 23 407
 262 х х х х х х х х х х х х
 263 х х х х х х х х х х х х
 264 х х х х х х х х х х х х
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + 
р. 260)

270 9 669 23 407 9 669 23 407

7. Капітальні інвестиції 280 31 1 544 31 1 544
8. Амортизація необоротних активів 290 333 170 333 170

II. Показники за допоміжними звітними сегментами

Найменування показника
Код 

рядка

Найменування звітних сегментів
Нерозподілені 

статті
Усього

Звітний 
рік

Мину-
лий рік

Звітний 
рік

Мину-
лий рік

Звітний 
рік

Мину-
лий рік

Звітний 
рік

Мину-
лий рік

Звітний 
рік

Мину-
лий рік

Звітний 
рік

Мину-
лий рік

Звітний 
рік

Мину-
лий рік

Звітний 
рік

Мину-
лий рік

Доходи від реалізації продукції (товарів, ро-
біт, послуг) зовнішнім покупцям

300

Балансова вартість активів звітних сегментів 310
Капітальні інвестиції 320
 330
 340

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами

Найменування показника
Код 

рядка

Найменування звітних сегментів
Нерозподілені 

статті
Усього

Звітний 
рік

Мину-
лий рік

Звітний 
рік

Мину-
лий рік

Звітний 
рік

Мину-
лий рік

Звітний 
рік

Мину-
лий рік

Звітний 
рік

Мину-
лий рік

Звітний 
рік

Мину-
лий рік

Звітний 
рік

Мину-
лий рік

Звітний 
рік

Мину-
лий рік

Доходи від реалізації продукції (товарів, ро-
біт, послуг) зовнішнім покупцям

350

Балансова вартість активів звітних сегментів 360
Капітальні інвестиції 370
 380
 390

Керівник Рибальченко Людмила Володимирівна
Головний бухгалтер Чернобровська Кароліна Миколаївна

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
 «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
Орган державного управління Не визначено
Вид економічної діяльності Інші види кредитування
Середня кількість працівників1 7
Одиниця виміру:  тис. грн.  
Адреса ЛЕНІНА, буд. 30, м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000 

К О Д И
Дата (рік,місяць,число)  2013  01 01

за ЄДРПОУ 34513446 
за КОАТУУ  1210136600
за КОПФГ  230
за СПОДУ  

за КВЕД  64.92
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справедлива (залишкова) вартість 035
первісна вартість 036
накопичена амортизація 037 () ()
Довгострокові фінансові інвестиції:  
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 17 955 17 955
інші фінансові інвестиції 045 2 043 2 043
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056
Знос інвестиційної нерухомості 057
Відстрочені податкові активи 060
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом I 080 21 160 20 827
II. Оборотні активи  
Виробничі запаси 100
Поточні біологічні активи 110
Незавершене виробництво 120
Готова продукція 130
Товари 140
Векселі одержані 150 1 445 300
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:  
чиста реалізаційна вартість 160
первісна вартість 161
резерв сумнівних боргів 162 () ()
Дебіторська заборгованість за розрахунками:  
з бюджетом 170
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 35 787 810
Поточні фінансові інвестиції 220 1 154 29 184
Грошові кошти та їх еквіваленти:  
в національній валюті 230 122 2 460
у тому числі в касі 231
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом II 260 38 508 32 754
III. Витрати майбутніх періодів 270 4
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280 59 672 53 581

Пасив
Код 

рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

I. Власний капітал  
Статутний капітал 300 50 000 50 000
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340 1 3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2 2 
Неоплачений капітал 360 () ()
Вилучений капітал 370 () ()
Накопичена курсова різниця 375   
Усього за розділом I 380 50 003 50 005
Частка меншості 385
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів  
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Сума страхових резервів 415
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 () ()
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає ви-
платі переможцям лотереї

417

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не 
забезпеченого сплатою участі у лотереї

418

Цільове фінансування2 420
Усього за розділом II 430
III. Довгострокові зобов'язання  
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом III 480
IV. Поточні зобов'язання  
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 3
Поточні зобов'язання за розрахунками:  
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550 1
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570
з оплати праці 580 1 1
з учасниками 590

із внутрішніх розрахунків 600
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та група-
ми вибуття, утримуваними для продажу

605

Інші поточні зобов'язання 610 9 668 3 571
Усього за розділом IV 620 9 669 3 576
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 59 672 53 581
1 Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади у галузі статистики.
2 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) ______________________. 

Звіт про фінансові результати 
за рік 2012 р. 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття 
Код 

рядка 

За 
звітний 
період 

За по-
передній 
період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 51
Податок на додану вартість 015 () ()
Акцизний збір 020 () ()
 025 () ()
Інші вирахування з доходу 030 () ()
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

035 51

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 () ()
Валовий:  
прибуток 050 51
збиток 055 () ()
Інші операційні доходи 060 132
у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сіль-
ськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогос-
подарської діяльності 

061

Адміністративні витрати 070 (408) ()
Витрати на збут 080 () ()
Інші операційні витрати 090 (4) ()
у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сіль-
ськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогос-
подарської діяльності

091

Фінансові результати від операційної діяльності:  
прибуток 100
збиток 105 (229) ()
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи1 130 69 929
Фінансові витрати 140 () ()
Втрати від участі в капіталі 150 () ()
Інші витрати 160 (69 696) ()
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165   
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткуван-
ня:

 

прибуток 170 4
збиток 175 () ()
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок при-
пинення діяльності

176

у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від пере-
оцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припи-
нення діяльності 

177

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 2
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185
Фінансові результати від звичайної діяльності:  
прибуток 190 2
збиток 195 () ()
Надзвичайні:  
доходи 200
витрати 205 () ()
Податки з надзвичайного прибутку 210 () ()
Частка меншості 215 () ()
Чистий:  
прибуток 220 2
збиток 225 () ()
Забезпечення матеріального заохочення 226
1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов’язаний з благодійною допомогою (131) _____________

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період 

Матеріальні затрати 230
Витрати на оплату праці 240 27
Відрахування на соціальні заходи 250 10
Амортизація 260 333
Інші операційні витрати 270 42
Разом 280 412

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період 

Середньорічна кількість простих акцій 300 50000000
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Скоригована середньорічна кількість 
простих акцій

310 50000000

Чистий прибуток (збиток) на одну про-
сту акцію

320 0,00004

Скоригований чистий прибуток (зби-
ток) на одну просту акцію

330 0,00004

Дивіденди на одну просту акцію 340
Звіт про рух грошових коштів

за рік 2012 р. 

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код
За звітний 

період

За аналогічний 
період попереднього 

року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності  
Надходження від:  
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 51
Погашення векселів одержаних 015
Покупців і замовників авансів 020
Повернення авансів 030
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 132
Бюджету податку на додану вартість 040
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових 
платежів)

045

Отримання субсидій, дотацій 050
Цільового фінансування 060
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070
Інші надходження 080 2 356
Витрачання на оплату:  
Товарів (робіт, послуг) 090 (16) ()
Авансів 095 () ()
Повернення авансів 100 () ()
Працівникам 105 (27) ()
Витрат на відрядження 110 () ()
Зобов’язань з податку на додану вартість 115 () ()
Зобов’язань з податку на прибуток 120 (1) ()
Відрахувань на соціальні заходи 125 (11) ()

Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових 
платежів)

130 (4) ()

Цільових внесків 140 () ()
Інші витрачання 145 (38) ()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 2 442  
Рух коштів від надзвичайних подій 160   
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170  2 442  
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  
Реалізація:  
Фінансових інвестицій 180 80 567
Необоротних активів 190
Майнових комплексів 200
Отримані:  
відсотки 210
дивіденди 220
Інші надходження 230
Придбання:  
Фінансових інвестицій 240 (80 669) ()
Необоротних активів 250 () ()
Майнових комплексів 260 () ()
Інші платежі 270 (2) ()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 (104)  
Рух коштів від надзвичайних подій 290   
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 (104)  
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  
Надходження власного капіталу 310
Отримані позики 320
Інші надходження 330
Погашення позик 340 () ()
Сплачені дивіденди 350 () ()
Інші платежі 360 () ()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370   
Рух коштів від надзвичайних подій 380   
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390   
Чистий рух коштів за звітний період 400 2 338  
Залишок коштів на початок року 410 122
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420   
Залишок коштів на кінець року 430 2 460

ЗВІТ
про власний капітал за 2012 р. 

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код 
Статутний 

капітал 
Пайовий 
капітал 

Додатковий вкла-
дений капітал 

Інший до-
датковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіле-
ний прибуток 

Неоплаче-
ний капітал 

Ви-
лучений 
капітал 

Нако-
пичена 
курсова 
різниця

Разом 

Залишок на початок року 010 50 000 1 2 50 003
Коригування:  
Зміна облікової політики 020 
Виправлення помилок 030 
Інші зміни 040 
Скоригований залишок на початок року 050 50 000 1 2 50 003
Переоцінка активів:  
Дооцінка основних засобів 060 
Уцінка основних засобів 070 
Дооцінка незавершеного будівництва 080 
Уцінка незавершеного будівництва 090 
Дооцінка нематеріальних активів 100 
Уцінка нематеріальних активів 110 
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 2 2
Розподіл прибутку:  
Виплати власникам (дивіденди)  140 
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 
Відрахування до Резервного капіталу 160 2 (2)
  170 
Внески учасників:  
Внески до капіталу 180 
Погашення заборгованості з капіталу 190 
 200 
Вилучення капіталу:   
Викуп акцій (часток)  210 
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 
Вилучення частки в капіталі 240 
Зменшення номінальної вартості акцій 250 
Інші зміни в капіталі:  
Списання невідшкодованих збитків  260 
Безкоштовно отримані активи 270 
  280 
Разом змін в капіталі 290 2 2
Залишок на кінець року 300 50 000 3 2 50 005

Керівник Рибальченко Людмила Володимирівна
Головний бухгалтер Чернобровська Кароліна Миколаївна
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Фінансова звітність згідно з МСФЗ
за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗІТОСТІ
1. Сфера діяльності

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХ-
НОЛОГІЇ» (далі - «Компанія») створено та здійснює діяльність на підставі Цивільного та Госпо-
дарського Кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про господарські 
товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринку фінансових послуг» та іншого чинного законодавства України. Компанія 
була створена 26 липня 2006 р. у формі закритого акціонерного товариства. 21 серпня 2009 р. 
відповідно до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів від 19.08.2009 р. Компанія 
змінила назву на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ 
КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ».

Види дiяльностi ПАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»: - надання кредитiв; -фінан-
совий лізинг; - надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпе-
чення).

Основним видом послуг, що надає Компанія як фінансова установа, є здійснення перека-
зу коштів. ПАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» є платіжною організацією Внутрішньо-
державної небанківської платіжної системи «Розрахункова Фондова Система», здійснювала 
діяльність на підставі ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг на 
здійснення переказу коштів серії АГ №579722 (строк дії з 27.06.2011 р. по 27.06.2014 р.) та 
дозволу Національного банку України на здійснення розрахунків за угодами з цінними папе-
рами № 25-213/2763-21412 від 17.11.2009 р. (з доповненням – лист НБУ № 68-116/205-1355 
від 07.02.2012 р.).

Юридична адреса Компанії: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30.
2. Основи підготовки фінансової звітності

Заява про відповідність
Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової 

Звітності (далі - МСФЗ).
Основа складання фінансової звітності
Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за історичною 

вартістю, за винятком оцінки окремих фінансових інструментів по поточним ринковим цінам, 
згідно МСФЗ № 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»

Функціональна валюта та валюта подання
Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою 

Компанії. Вся фінансова інформація, представлена в українських гривнях, округлюється до 
найближчої тисячі, якщо не вказано інше.

Операції в інших валютах розглядаються, як операції в іноземній валюті. Операції в іно-
земній валюті спочатку відображаються у функціональній валюті за курсом НБУ, що діє на 
дату здійснення операції. Монетарні активи і зобов’язання, виражені в іноземній валюті, пере-
раховуються у функціональну валюту за обмінним курсом, що діє на звітну дату. Всі курсові 
різниці відображаються у звіті про сукупний дохід за період.

Припущення щодо функціонування компанії в найближчому майбутньому
Фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення, що Компанія буде про-

довжувати свою діяльність як діюче підприємство в осяжному майбутньому, що передбачає 
реалізацію активів та погашення зобов’язань у ході звичайної діяльності.

При цьому слід зазначити, що на діяльність Компанії впливають такi фактори:
- полiтичнi та фiнансово-економiчнi фактори, в тому числі кризові явища у світовій еко-

номіці,
- нестабільність чинного законодавства, особливо у податковій сфері,
- недостатнє зосередження торгів цінними паперами на фондових біржах України, що 

звужує коло потенційних клієнтів Компанії,
- високий рівень оподаткування та великі санкції за несвоєчасну сплату податків.
Компанія є фінансовою установою, що надає фінансові послуги, тому має високу ступінь 

залежності від законодавчих та економічних обмежень.
В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість 

відшкодування вартості активів Компанії та здатність Компанії обслуговувати і платити за сво-
їми боргами в міру настання термінів їх погашення. Дана фінансова звітність не включає нія-
ких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про такі коригування 
буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені.

Застосування нових стандартів та інтерпретацій
При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, Компанія 

застосувала всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення до її 
операцій та є обов’язковими для застосування при складанні річної звітності, починаючи з 1 
січня 2012 р. Застосування доповнень та змін до стандартів та інтерпретацій, не призвело до 
будь-якого впливу на облікову політику, фінансовий стан чи результати діяльності Компанії.

Зміни в обліковій політиці
Компанія вперше застосувала МСФЗ. В зв’язку з цим, застосування облікової політики, 

яка була використана при підготовці даної фінансової звітності, а також застосування нових 
стандартів та інтерпретацій не є зміною облікової політики.

Стандарти та інтерпретації, випущенні, але ще не застосовані
На дату затвердження фінансової звітності Компанії наступні стандарти та інтерпретації 

були випущені, але не вступили в силу:

Стандарти та інтерпретації Застосовуються до річних звітів, 
що починаються не раніше

МСБО 19 «Винагорода робітникам» (змінений) 1 січня 2013
МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні під-
приємства» (змінений)

1 січня 2013

МСБО 32 «Фінансові інструменти – розкриття та представ-
лення інформації» (змінений)

1 січня 2014

МСФЗ 7 «Фінансові інструменти – розкриття» (змінений) 1 січня 2013
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» (змінений) 1 січня 2015
МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» 1 січня 2013

МСФЗ 11 «Договори про спільну діяльність» 1 січня 2013
МСФЗ 12 «Розкриття інформації про інвестиції в інші під-
приємства»

1 січня 2013

МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» 1 січня 2013
Керівництво Компанії планує застосувати всі вищевказані стандарти у фінансовій звіт-

ності за відповідні періоди. Вплив застосування даних стандартів на фінансову звітність за 
майбутні періоди в даний час оцінюються керівництвом.

3. Основні положення облікової політики
Облікова політика, викладена нижче, послідовно застосовувалася до всіх періодів, пред-

ставлених у цій фінансової звітності.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи Компанії, в основному, включають програмне забезпечення яке 

використовується для надання послуг та ліцензії на ліцензовані види діяльності. Витрати на 
створення та придбання нематеріальних активів капіталізуються на основі витрат, понесених 
при їх створенні. Витрати на придбання та створення нематеріальних активів рівномірно амор-
тизуються протягом терміну їх використання. При розрахунку амортизації були використані 
наступні терміни корисного використання активів (у роках):

Програмне забезпечення 10
Ліцензії  3-10

Очікувані терміни корисного використання та методи нарахування амортизації перегляда-
ються у кінці кожного звітного року. У випадку необхідності проводяться відповідні зміни в 
оцінках, щоб врахувати їх ефект у майбутніх звітних періодах.

Основні засоби
Об’єкти основних засобів відображаються по фактичній собівартості за вирахуванням 

накопичених сум амортизації та збитків від знецінення. Щорічно керівництво Компанії визна-
чає відхилення залишкової вартості основних засобів від їх справедливої вартості. У випадку 
виявлення суттєвих відхилень проводиться їх переоцінка. З цією метою залучається профе-
сійний оцінщик. У подальшому переоцінка основних засобів проводиться з достатньою регу-
лярністю, щоб не допустити суттєвої різниці балансової вартості від тієї, яка б була визначена 
з використанням справедливої вартості на кінець звітного періоду.

Дооцінка балансової вартості, у результаті переоцінки основних засобів, відноситься на 
резерв з переоцінки, що відображений у розділі власного капіталу звіту про фінансове ста-
новище, крім тієї частини, в якій вона відновлює суму зменшення вартості від переоцінки 
того самого активу, раніше визнаного в прибутках або збитках. Уцінка балансової вартості 
включається в прибутки чи збитки, за винятком випадків, коли уцінка безпосередньо ком-
пенсує дооцінку балансової вартості того самого активу в попередньому періоді і відноситься 
на зменшення резерву з переоцінки. Накопичена на дату переоцінки амортизація основних 
засобів перераховується пропорційно зміні балансової вартості активу в брутто-оцінці таким 
чином, щоб балансова вартість активу після переоцінки була рівна його переоціненій вартості.

Різниця між амортизацією, нарахованою на первісну вартість активу, та амортизацією, на-
рахованої на балансову вартість активу, щорічно перекласифікується з резерву з переоцінки 
в нерозподілений прибуток. Після вибуття активу залишковий резерв з переоцінки такого 
активу перекласифікується в нерозподілений прибуток.

Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом протягом очі-
куваного терміну корисного використання відповідних активів. При розрахунку амортизації 
були використані наступні терміни корисного використання активів (у роках):
Комп’ютерна техніка 3-5
Офісні меблі та обладнання 5-15
Інші 5-15

При проведенні технічних оглядів, витрати на проведення ремонту визнаються в балансо-
вій вартості об’єкта основних засобів, якщо задовольняють критерії визнання.

Основний засіб знімається з обліку при його вибутті або у випадку, якщо від його по-
дальшого використання не очікується отримання економічних вигід. Прибуток або збиток 
від вибуття активу (розраховується як різниця між чистими надходженнями від вибуття та 
балансовою вартістю активу), включається до звіту про сукупні прибутки та збитки за період, 
в якому визнання активу припиняється.

Залишкова вартість, строки корисного використання та методи нарахування аморти-
зації активів аналізуються наприкінці кожного фінансового року та коректуються в міру 
необхідності.

Інвестиційна нерухомість
Об’єкти інвестиційної нерухомості відображаються згідно моделі обліку по фактичним 

витратам за виключенням об’єктів, які призначені для продажу. Амортизація інвестиційної 
нерухомості нараховується за прямолінійним методом протягом очікуваного терміну корис-
ного використання. При розрахунку амортизації були використані наступні терміни корисного 
використання активів (у роках): 50 – 100 років.

Переведення до категорії інвестиційної нерухомості або виключення з даної категорії про-
водиться тільки при зміні призначення об’єкта, що підтверджується:

- початком використання нерухомості як нерухомість, зайняту власником, при переведен-
ні з інвестиційної нерухомості в категорію нерухомості, займаної власником;

- початком реконструкції з метою продажу, при перекладі з переведенні з інвестиційної 
нерухомості до запасів;

- завершенням періоду, протягом якого власник займав нерухомість, при переведенні з 
категорії нерухомості, зайнятої власником, до інвестиційної нерухомості ; або

- початком операційної оренди за договором з іншою стороною, при переведенні із за-
пасів до інвестиційної нерухомості.

Якщо окремий об’єкт інвестиційної нерухомості одночасно є об’єктом, який використо-
вується як для потреб власника, так й для надання в оренду, то вартість такого об’єкту роз-
поділяється пропорційно до площ використаних для потреб власника та надання в оренду

Зменшення корисності активів
На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисності 

активу. Якщо такі ознаки існують, то розраховується вартість відшкодування активу з метою 
визначення розміру збитків від знецінення (якщо такий має місце). Вартість очікуваного від-
шкодування активу - це більша з двох значень: справедлива вартість активу за вирахуванням 
витрат на продаж та вартість використання активу. Сума очікуваного відшкодування визнача-
ється для окремого активу, за винятком активів, що не генерують надходження грошових ко-
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штів і, в основному, незалежні від надходжень, що генеруються іншими активами або групою 
активів. Якщо балансова вартість активу перевищує його суму очікуваного відшкодування, ак-
тив вважається таким, корисність якого зменшилася і списується до вартості відшкодування. 
При оцінці вартості використання активу, майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою 
дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей 
у часі та ризики, властиві активу. Збитки від зменшення корисності визнаються у звіті про 
сукупні прибутки та збитки за період у складі тих категорій витрат, які відповідають функції 
активу, корисність якого зменшилася.

На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки від 
зменшення корисності більше не існують або зменшилися. Якщо така ознака є, розрахову-
ється сума очікуваного відшкодування. Раніше визнані збитки від зменшення корисності від-
новлюються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна в оцінці, яка використовувалася 
для визначення суми очікуваного відшкодування активу, з часу останнього визнання збитку 
від зменшення корисності. У зазначеному випадку балансова вартість активу підвищується до 
очікуваного відшкодування суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартість 
(за вирахуванням амортизації), за якою даний актив визнавався б у випадку, якби в попередні 
періоди не був визнаний збиток від зменшення корисності. Сторнування вартості визнається 
у звіті про сукупні прибутки та збитки за період. Після такої зміни вартості, майбутні амор-
тизаційні відрахування коригуються таким чином, щоб амортизувати переглянуту балансову 
вартість активу, за вирахуванням залишкової вартості, на систематичній основі протягом 
строку корисної служби.

Визнання фінансових інструментів
Компанія визнає фінансові активи та фінансові зобов’язання у своєму балансі тоді і тільки 

тоді, коли воно стає стороною контрактних зобов’язань на інструменти. Фінансові активи та 
зобов’язання визнаються на дату здійснення операції.

Згідно з МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», фінансові активи класи-
фікуються на чотири категорії:

- фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток;

- позики та дебіторська заборгованість;
- інвестиції, що утримуються до погашення;
- фінансові активи, що є в наявності для продажу.
При первісному визнанні фінансових активів, вони визнаються за справедливою вартіс-

тю плюс, у разі, якщо це не інвестиції, які переоцінюються за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток, витрати за угодами, прямо пов’язані з придбанням або випуском фі-
нансового активу. Коли Компанія стає стороною за договором, то вона розглядає наявність 
у ньому вбудованих похідних інструментів. Вбудовані похідні інструменти відокремлюються 
від основного договору, який не оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток у випадку, якщо аналіз показує, що економічні характеристики і ризики вбудованих 
похідних інструментів істотно відрізняються від аналогічних показників основного договору.

Компанія класифікує фінансові активи безпосередньо після первісного визнання і, якщо 
це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифікацію в кінці кожного фінан-
сового року.

Всі угоди з купівлі або продажу фінансових активів на «стандартних умовах» визнаються 
на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанія бере на себе зобов’язання купити 
актив. Угоди з купівлі або продажу на «стандартних умовах» - це покупка або продаж фі-
нансових активів, яка вимагає поставки активу в терміни, встановлені законодавством або 
правилами, прийнятими на певному ринку.

Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Фінансовий актив відноситься до фінансових активів, які переоцінюються за справед-

ливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він класифікується як утримуваний для 
продажу або є таким після первісного визнання. Фінансові активи переоцінюються за спра-
ведливою вартістю через прибуток або збиток, якщо Компанія управляє такими інвестиціями 
та приймає рішення про купівлю або продаж на основі справедливої вартості, відповідно до 
прийнятих управлінням ризиків або інвестиційною стратегією. Після первісного визнання ви-
трати, що мають відношення до проведення операції, визнаються через прибуток чи збиток 
в міру їх виникнення. Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток, оцінюються за справедливою вартістю; відповідні зміни визнаються в 
прибутках або збитках.

Позики та дебіторська заборгованість
Позики та дебіторська заборгованість - це непохідні фінансові активи з фіксованими або 

обумовленими платежами, які не котируються на активному ринку. Після первісної оцінки 
позики та дебіторська заборгованість обліковуються за амортизованою вартістю з викорис-
танням ефективної відсоткової ставки за вирахуванням резерву під знецінення. Амортизова-
на вартість розраховується з урахуванням знижок або премій, що виникли при придбанні, й 
включає комісійні, які є невід’ємною частиною ефективної процентної ставки, і витрати по 
здійсненню угоди. Доходи і витрати, що виникають при припиненні визнання активу у фі-
нансовій звітності, при знеціненні та нарахування амортизації, визнаються у звіті про сукупні 
прибутки та збитки.

При первісному визнанні, видані позики обліковуються за справедливою вартістю вида-
них коштів, що визначається з використанням ринкових відсоткових ставок на подібні інстру-
менти, якщо вони істотно відрізняються від відсоткової ставки за виданою позикою. Надалі 
позики оцінюються за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективного відсо-
тка. Різниця між справедливою вартістю виданих коштів та сумою погашення позики відобра-
жається як відсотки до отримання протягом терміну, на який видано позику. Амортизована 
вартість розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов’язаних із здійсненням операції, 
і будь-якого дисконту або премії при погашенні.

Позики, термін погашення яких більше дванадцяти місяців від дати звіту про фінансовий 
стан, включаються до складу необоротних активів.

Грошові кошти та їх еквіваленти складаються із залишків грошових коштів і депозитів 
до запиту з початковим терміном погашення три місяці або менше. Банківські овердрафти, 
що погашаються на вимогу й складають невід’ємну частину управління грошовими коштами 
Компанії, є компонентом грошових коштів та їх еквівалентів для цілей звіту про рух грошових 
коштів.

Інвестиції, наявні для продажу
Наявні для продажу фінансові активи - це непохідні фінансові активи, які спеціально від-

несені в дану категорію або які не були віднесені до жодної з інших трьох категорій. Після 

первісного визнання фінансові активи, наявні для продажу, оцінюються за справедливою 
вартістю, а нереалізовані прибуток або збиток визнаються в іншому сукупному прибутку.

При вибутті інвестиції накопичений прибуток або збиток, раніше відображені в іншому 
сукупному прибутку, визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за період. Відсотки, 
зароблені або сплачені за інвестиціями, відображаються у фінансовій звітності як відсоткові 
доходи або витрати, з використанням ефективної ставки відсотка. Дивіденди, зароблені з ін-
вестицій, визнаються у звіті про сукупні прибутки та збитки в момент отримання прав на них.

Інвестиції, що утримуються до погашення
Якщо Компанія має намір і може утримувати до погашення боргові цінні папери, такі фі-

нансові інструменти класифікуються як такі, що утримуються до погашення. Фінансові ак-
тиви, що утримуються до погашення, спочатку визнаються за справедливою вартістю, плюс 
витрати, безпосередньо пов’язані з проведенням операції. Після первісного визнання, вони 
оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової 
ставки, за вирахуванням збитків від знецінення. Будь-який продаж або перекласификація 
інвестицій, що утримуються до погашення у сумі, що перевищує істотну незадовго до дати 
їх погашення, призведе до перекласификації всіх інвестицій, утримуваних до погашення, на 
інвестиції, наявні для продажу. Це допоможе запобігти Компанії класифікувати інвестиційні 
цінні папери у якості таких що є в наявності для продажу, протягом поточного та двох на-
ступних фінансових років.

Справедлива вартість
Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з ви-

користанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.
Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з ви-

користанням дисконтованих грошових потоків та інших відповідних методів оцінки на кінець 
року; вона не вказує на справедливу вартість цих інструментів на дату підготовки цієї фінан-
сової звітності. Ці оцінки не відображають ніяких премій або знижок, які могли б випливати з 
пропозиції одночасного продажу повного пакету певного фінансового інструменту Компанії. 
Оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх гро-
шових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інстру-
ментам та інших факторів.

Оцінка справедливої вартості ґрунтується на існуючих фінансових інструментах без спроб 
оцінити вартість очікуваної ф’ючерсної угоди активів і пасивів, які не вважаються фінансови-
ми інструментами. Крім того, податкова раміфікація (розгалуженість), пов’язана з реалізаці-
єю нереалізованих прибутків і збитків, може вплинути на оцінку справедливої вартості і тому 
не враховувалася в цій звітності.

Фінансові активи та фінансові зобов’язання Компанії включають грошові кошти і еквіва-
ленти грошових коштів, дебіторську і кредиторську заборгованості, інші зобов’язання і по-
зики. Облікова політика щодо їх визнання та оцінки розкривається у відповідних розділах 
цих Приміток.

Протягом звітного періоду Компанія не використовувала ніяких фінансових деривати-
вів, процентних свопів і форвардних контрактів для зменшення валютних або відсоткових 
ризиків.

Непохідні фінансові зобов’язання
При первісному визнанні фінансові зобов’язання можуть бути віднесені до категорії пере-

оцінюваних за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо дотримані наступні 
критерії:

- віднесення в категорію виключає або суттєво знижує непослідовність в методах обліку, 
яка в іншому випадку виникла б при оцінці зобов’язань або визнання прибутку або збитку 
по них;

- зобов’язання є частиною групи фінансових зобов’язань, управління якими здійснюється 
і результати, за якими оцінюються на підставі справедливої вартості, відповідно до політики 
управління ризиками;

- фінансове зобов’язання містить вбудований похідний інструмент, який необхідно окре-
мо відобразити у фінансовій звітності.

Станом на 31 грудня Компанія не мала фінансових зобов’язань, які могли б бути віднесені 
до категорії переоцінюваних за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Торгова 
кредиторська заборгованість та інші короткострокові монетарні зобов’язання, які спочатку 
визнаються за справедливою вартістю, надалі обліковуються за амортизованою вартістю з 
використанням методу ефективної процентної ставки. Процентні зобов’язання надалі оціню-
ються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки, що 
забезпечує той факт, що будь-які відсоткові витрати, що підлягають погашенню за період, ма-
ють постійну ставку в складі зобов’язань звіту про фінансовий стан. У даному разі відсоткові 
витрати включають початкові витрати на ведення операції і знижку, що підлягає виплаті після 
погашення, а також будь-який відсоток або купон, що підлягають виплаті, поки зобов’язання 
залишаються непогашеними.

Знецінення фінансових активів
На кожну звітну дату Компанія визначає, чи відбулося знецінення фінансового активу або 

групи фінансових активів.
Активи, що обліковуються за амортизованою вартістю
Якщо існує об’єктивне свідчення про появу збитків від знецінення за позиками та дебітор-

ською заборгованістю, що обліковуються за амортизованою вартістю, сума збитку оцінюєть-
ся як різниця між балансовою вартістю активів та поточною вартістю очікуваних майбутніх 
грошових потоків (за винятком майбутніх кредитних втрат, які ще не виникли), дисконтованих 
за первісною ефективною ставкою відсотка по фінансовому активу (тобто за ефективною 
ставкою відсотка, розрахованою при первісному визнанні). Балансова вартість активу пови-
нна бути знижена або безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку визнається 
у звіті про сукупні прибутки та збитки за період.

Спочатку Компанія оцінює наявність об’єктивних ознак знецінення окремо по кожному 
фінансовому активу, який окремо є суттєвим, або на сукупній основі фінансових активів, які 
окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не існує об’єктивних ознак зменшення корис-
ності окремо оціненого фінансового активу, незалежно від того, є він суттєвим чи ні, такий 
актив включається до групи фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного 
ризику, і ця група фінансових активів оцінюється на предмет зменшення корисності на сукуп-
ній основі. Активи, що оцінюються на предмет знецінення індивідуально, і за якими виникає 
або продовжує мати місце збиток від знецінення, не включаються в сукупну оцінку на предмет 
знецінення.

Якщо в наступний період сума збитку від знецінення зменшується, і таке зменшення 
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може бути об’єктивно пов’язане з подією, що сталася після того, як було визнано знецінення, 
раніше визнаний збиток від зменшення корисності відновлюється. Будь-яке подальше від-
новлення збитку від знецінення визнається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період в 
такому обсязі, щоб балансова вартість активу не перевищувала амортизовану вартість цього 
активу на дату відновлення.

По дебіторській заборгованості створюється резерв під знецінення в тому випадку, якщо 
існує об’єктивне свідчення (наприклад, ймовірність неплатоспроможності чи інших істотних 
фінансових труднощів дебітора) того, що Компанія не отримає всі суми, що належать їй відпо-
відно до умов поставки. Балансова вартість дебіторської заборгованості зменшується за до-
помогою використання рахунку резерву. Знецінені заборгованості припиняють визнаватися, 
якщо вони вважаються безнадійними.

Фінансові активи, наявні для продажу
Сума збитку від знецінення інвестицій, наявних для продажу, визнається шляхом відне-

сення до прибутку або збитків, визнаного в іншому сукупному доході, і представленого за 
справедливою вартістю в резервному капіталі. Накопичений збиток, переміщений з іншого 
сукупного доходу і визнаний у прибутках і збитках, представляє собою різницю між вартістю 
придбання, за вирахуванням погашення основної суми та амортизації, і справжньої справед-
ливою вартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, раніше визнаних у прибутках та 
збитках. Зміни резервів під знецінення, пов’язаних з тимчасовою вартістю, відображаються 
як частина процентного доходу.

Припинення визнання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи
Визнання фінансового активу (або, якщо доречно, частини фінансового активу, або час-

тини групи подібних фінансових активів) припиняється у разі:
- закінчення дії прав на отримання грошових надходжень від такого активу;
- збереження Компанією права на отримання грошових надходжень від такого активу з 

одночасним прийняттям на себе зобов’язання виплатити їх у повному обсязі третій особі без 
істотних затримок; або

- передачі Компанією належних їй прав на отримання грошових надходжень від такого 
активу і якщо Компанія або а) передала практично всі ризики і вигоди, пов’язані з таким 
активом, або (б) не передала й не зберегла за собою практично всі ризики і вигоди, пов’язані 
з ним, але при цьому передала контроль над активом.

У разі якщо Компанія передала свої права на отримання грошових надходжень від активу, 
при цьому не передавши й не зберігши за собою практично всі ризики і вигоди, пов’язані з 
ним, а також не передавши контроль над активом, такий актив відображається в обліку в 
розмірі подальшої участі компанії в цьому активі. Продовження участі в активі, що має форму 
гарантії за переданим активом, оцінюється за меншою з двох сум: первісною балансовою 
вартістю активу або максимальною сумою компенсації, яка може бути пред’явлена Компанії 
до оплати.

Фінансові зобов’язання
Визнання фінансового зобов’язання припиняється в разі погашення, анулювання або за-

кінчення терміну погашення відповідного зобов’язання.
При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим 

же кредитором на суттєво відмінних умовах або у разі внесення істотних змін в умови іс-
нуючого зобов’язання, визнання первісного зобов’язання припиняється, а нове зобов’язання 
відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов’язань у звіті про 
сукупні прибутки та збитки за період

Операції в іноземних валютах
Українська гривня є функціональною валютою і валютою представлення фінансової звіт-

ності. Операції у валютах, відмінних від української гривні, спочатку відображаються за кур-
сами обміну, що переважили на дати здійснення операцій. Монетарні активи і зобов’язання, 
деноміновані в таких валютах, перераховуються в гривні за курсами обміну, чинним на звітну 
дату. Курсові різниці, що виникають при перерахунку, відображаються у звіті про сукупні при-
бутки та збитки за період. Немонетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземних ва-
лютах, які відображені у звітності за первісною вартістю, перераховуються в гривні за курсом 
обміну на дату здійснення операції.

Протягом звітних періодів, які представлені у даній звітності, Компанії не здійснювала 
будь-яких операцій в іноземній валюті.

Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти включають готівку в касі і залишки на поточних рахунках у банках. Екві-

валенти грошових коштів включають короткострокові інвестиції з початковим терміном по-
гашення три місяці або менше, які можуть бути конвертовані в певні суми грошових коштів і 
які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Передоплати постачальникам
Передоплати постачальникам відображаються за їх чистою вартістю реалізації за вираху-

ванням резерву під сумнівну заборгованість.
Запаси
Запаси оцінюються за вартістю, меншою з двох: собівартості та чистої вартості реалізації. 

Оцінка запасів при вибутті здійснюється з використанням методу середньозваженої оцінки. 
Чиста вартість реалізації являє собою оціночну ціну продажу в ході звичайної господарської 
діяльності за вирахуванням оціночних витрат на доробку і витрат, необхідних для здійснення 
торгової угоди. Запаси періодично переглядаються з метою створення резервів під погіршен-
ня якості, старіння або надлишок запасів.

Торгова та інша кредиторська заборгованість
Торгова та інша кредиторська заборгованість спочатку обліковується за справедливою 

вартістю, а згодом відображається за амортизованою вартістю за принципом ефективної від-
соткової ставки.

Аванси, отримані
Аванси, отримані від клієнтів, спочатку обліковуються за справедливою вартістю, а 

згодом відображаються за амортизованою вартістю за принципом ефективної відсоткової 
ставки.

Кредити та позики
Первісне визнання кредитів і позик здійснюється за їх справедливою вартістю, що ста-

новить отримані надходження, за вирахуванням будь-яких понесених витрат на здійснення 
операцій. Після первісного визнання всі кредити і позики відображаються за амортизованою 
вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. Прибутки та збитки відобража-
ються у складі чистого прибутку або збитку в момент вибуття зобов’язання, а також у процесі 

амортизації. Кредити і позики класифікуються як поточні, коли початковий термін погашення 
настає протягом дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду.

Зобов’язання з пенсійного забезпечення та інших виплат
Державний пенсійний план з фіксованими внесками
Компанія бере участь у державній пенсійній програмі, згідно з якою роботодавець по-

винен здійснювати внески, розраховані як відсоткова частка від загальної суми заробітної 
плати. Ці витрати у звіті про сукупні прибутки та збитки відображаються у періоді, в якому 
нараховується заробітна плата.

Оренда
Оренда, при якій за орендодавцем зберігаються всі ризики і вигоди, пов’язані з правом 

власності на актив, класифікується як операційна оренда. Платежі, пов’язані з операційною 
орендою, відображаються у звіті про прибутки та збитки за період з використанням прямолі-
нійного методу нарахування доходів протягом терміну оренди.

Потенційні зобов’язання
Потенційні зобов’язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, 

коли існує ймовірність того, що для погашення зобов’язання відбудеться вибуття ресурсів, які 
втілюють у собі економічні вигоди, і при цьому сума таких зобов’язань може бути достовір-
но оцінена. Інформація про такі зобов’язання підлягає відображенню, за винятком випадків, 
коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою економічні вигоди, є малоймовірною.

Резерви
Резерви визнаються, якщо Компанія має поточне зобов’язання (юридичне або конструк-

тивне), що виникло в результаті минулої події, та є значна ймовірність того, що для пога-
шення зобов’язання буде потрібен відтік економічних вигід, і може бути зроблена надійна 
оцінка суми такого зобов’язання. Якщо Компанія передбачає отримати відшкодування деякої 
частини або всіх резервів, наприклад, за договором страхування, відшкодування визнається 
як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли одержання відшкодування не підлягає 
сумніву. Витрата, що відноситься до резерву, відображається у звіті про сукупні прибутки та 
збитки за період за вирахуванням відшкодування. Якщо вплив зміни вартості грошей у часі 
істотний, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка відображає, 
коли це доречно, ризики, характерні для конкретного зобов’язання. Якщо застосовується дис-
контування, то збільшення резерву з часом визнається як витрати на фінансування.

Визнання доходів
Дохід від реалізації послуг з основної діяльності визнається за принципом нарахування, 

коли існує ймовірність того, що Компанія одержить економічні вигоди, пов’язані з проведен-
ням операції і сума доходу може бути достовірно визначена. Сума доходу визначається на 
основі застосування тарифів на послуги, затверджених керівництвом Компанії.

Доходи від інших продажів визнаються при дотриманні всіх наступних умов:
- Всі існуючі ризики і вигоди, що випливають з права власності на товар, переходять від 

Компанії до покупця;
- Компанія не зберігає за собою управлінські функції, що випливають з права власності, а 

також реальний контроль над проданими товарами; і
- Витрати, які були понесені або будуть понесені в зв’язку з операцією, можуть бути до-

стовірно визначені.
Чисті фінансові витрати
Чисті фінансові витрати включають витрати на виплату відсотків по залученим кредитам 

та позикам, прибутки та збитки від дисконту фінансових інструментів. Чисті фінансові ви-
трати відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки. Витрати по відсотках, пов’язані 
з позиками, визнаються як витрати в момент їх виникнення.

Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного пері-

оду та відкладений податок. Поточний та відкладений податок на прибуток відображається 
в складі прибутків та збитків за період за виключенням тієї їх частини, яка відноситься до 
операцій, що визнаються безпосередньо у складі власного капіталу чи в складі іншого су-
купного прибутку.

Поточний податок
Поточний податок на прибуток – це сума податку, що належить до сплати або отримання 

у відношенні оподатковуваного прибутку чи податкових збитків за рік, розрахованих на основі 
діючих чи по суті введених в дію станом на звітну дату податкових ставок, а також всі коригу-
вання величини зобов’язань по сплаті податку на прибуток за минулі роки.

Відкладений податок
Відкладений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов’язань по 

всіх тимчасових різницях на звітну дату між балансовою вартістю активів і зобов’язань, для 
цілей фінансового обліку та вартістю, що приймається до уваги в податковому обліку.

Відкладені податкові зобов’язання визнаються за всіма оподатковуваними тимчасовими 
різницями, крім випадків, коли:

- відстрочене податкове зобов’язання виникає в результаті первісного визнання гудвілу 
або активу, або зобов’язання в господарській операції, яка не є об’єднанням компаній, і яке 
на момент здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, а ні на оподаткову-
ваний прибуток або збиток; і

- щодо оподатковуваних тимчасових різниць, що відносяться до інвестицій у дочірні та 
асоційовані підприємства, а також з часткою участі у спільній діяльності, якщо материнська 
компанія може контролювати розподіл у часі сторнування тимчасової різниці, або існує зна-
чна ймовірність того, що тимчасова різниця не буде сторнована в осяжному майбутньому.

Відкладені податкові активи визнаються по всім оподатковуваним тимчасовим різницям 
та перенесенню на наступні періоди невикористаних податкових збитків, якщо існує ймовір-
ність отримання неоподатковуваного прибутку, щодо якого можна застосувати тимчасову 
різницю що віднімається, а також використовувати податкові збитки, перенесені на наступні 
періоди, крім випадків, коли:

- відстрочений податковий актив, що стосується тимчасових різниць, виникає в результаті 
первісного визнання активу або зобов’язання в господарській операції, яка не є об’єднанням 
компаній, і який на момент здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ані 
на оподатковуваний прибуток або збиток; і

- щодо тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в дочірні та асоційовані підприєм-
ства, а також з часткою участі у спільній діяльності, відкладені податкові активи визнаються, 
тільки якщо існує ймовірність сторнування тимчасових різниць в осяжному майбутньому і 
буде отриманий оподатковуваний прибуток, у відношенні якого можна застосувати тимчасову 
різницю.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату скла-

дання звіту про фінансовий стан і зменшується, якщо більше не існує ймовірності отримання 
достатнього оподатковуваного прибутку, якй дозволив би реалізувати частину або всю суму 
такого відкладеного податкового активу. Невизнані раніше відкладені податкові активи пере-
оцінюються на кожну дату звіту про фінансовий стан і визнаються тоді, коли виникає ймовір-
ність отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливість реалізувати 
відстрочений податковий актив.

Відкладені податкові активи та зобов’язання визначаються за ставками податку, засто-
сування яких очікується при реалізації активу або погашення зобов’язання, на основі діючих 
або оголошених (і практично прийнятих) на дату звіту про фінансовий стан податкових ста-
вок і положень податкового законодавства. Податок на прибуток, пов’язаний зі статтями, які 
відображаються безпосередньо у складі капіталу, відображається у складі капіталу, а не в 
звіті про сукупні прибутки та збитки. Відкладені податкові активи та відстрочені податкові 
зобов’язання підлягають взаємозаліку при наявності повного юридичного права зарахувати 
поточні податкові активи в рахунок поточних податкових зобов’язань, і якщо вони відносять-
ся до податків на прибуток, накладеним тим самим податковим органом на той же суб’єкт 
господарювання.

4. Основні судження, оцінки та фактори невизначеності
Підготовка фінансової звітності у відповідності з МСФЗ вимагає від керівництва Компанії 

визначення оцінок та припущень, що впливають на сума активів та зобов’язань, розкриття 
умовних активів та зобов’язань станом на звітну дату, а також суми доходів та витрат за звіт-
ний період. Визначення таких оцінок включає суб’єктивні фактори та залежить від минулого 
досвіду, поточних та очікуваних економічних умов та іншої доступної інформації. Фактичні 
результати можуть відрізнятись від визначених оцінок.

Найбільш істотними областями, що вимагають використання оцінок та припущень керів-
ництва, представлені наступним чином:

• термін корисного використання основних засобів та нематеріальних активів;
• оцінка справедливої вартості основних засобів, що ґрунтується на переоцінці та змен-

шення їх корисності;
• резерв сумнівних боргів;
• визнання відстрочених податкових активів
• виплати по пенсійному забезпеченню працівників
Термін корисного використання основних засобів та нематеріальних активів
Оцінка термінів корисного використання основних засобів та нематеріальних активів є 

предметом професійного судження, яке базується на основі досвіду використання аналогіч-
них активів. Майбутні економічні вигоди від даних активів, виникають переважно від їх по-
точного використання під час надання послуг. Тим не менш, інші фактори, такі як фізичний 
та моральний знос, часто призводять до змін розмірів майбутніх економічних вигід, які як 
очікується будуть отримані від використання даних активів.

Керівництво періодично оцінює правильність остаточного терміну корисного використан-
ня основних засобів та нематеріальних активів. Ефект від перегляду остаточного терміну ко-
рисного використання основних засобів та нематеріальних активів відображається у періоді, 
коли такий перегляд мав місце чи в майбутніх звітних періодах, якщо можливо застосувати. 
Відповідно, це може вплинути на величину майбутніх амортизаційних відрахувань та балан-
сову вартість основних засобів.

Оцінка справедливої вартості основних засобів, що ґрунтується на переоцінці та змен-
шення їх корисності

Компанія повинна періодично, як це встановлено керівництвом, здійснювати переоцінку 
своїх основних засобів. Такі переоцінки здійснюються незалежними оцінювачами із застосу-
ванням методів оцінки, встановлених Міжнародними стандартами оцінки, такими як: метод 
обліку за вартістю, метод порівняння (ринковий метод), дохідний метод.

Крім того основні засоби Компанії аналізуються на предмет виявлення ознак зменшення 
корисності. При визначенні ознак зменшення корисності, активи, що не генерують незалежні 
грошові потоки, відносяться до відповідної одиниці, що генерує грошові потоки. Керівництво 
неминуче застосовує суб’єктивне судження при віднесенні активів, що не генерують незалеж-
ні грошові потоки, до відповідних генеруючи одиниць, а також при оцінці термінів та величини 
відповідних грошових потоків в рамках розрахунку вартості активу у використанні.

Резерв сумнівних боргів
Компанія проводить нарахування резерву сумнівних боргів з метою покриття потенційних 

збитків у випадках неспроможності дебітора здійснювати необхідні платежі. При оцінці до-
статності резерву сумнівних боргів керівництва враховує поточні загальноекономічні умови, 
платоспроможність дебітора та зміни умов здійснення платежів.

Коригування суми резерву сумнівних боргів, що відображена у фінансовій звітності, мо-
жуть проводитись у результаті зміни економічної чи галузевої ситуації або фінансового стану 
окремих клієнтів.

Визнання відстрочених податкових активів
Чистий відстрочений актив з податку на прибуток, відображений у звіті про фінансовий 

стан, визнається щодо доходів і витрат, які можуть у майбутньому зменшити оподатковува-
ний прибуток. Відкладені податкові активи визнаються тільки у випадку, якщо існує ймовір-
ність реалізації відповідного зменшення оподатковуваного прибутку. При визначенні майбут-
ньої оподатковуваного прибутку та суми можливих у майбутньому податкових вирахувань, 
керівництво покладається на свої професійні судження і використовує оціночні дані, виходя-
чи з величини оподатковуваного прибутку останніх років і очікувань щодо оподатковуваного 
прибутку майбутніх періодів, які є обґрунтованими в обставинах, що склалися.

5. Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності
За всі попередні звітні періоди, включаючи рік, що закінчився 31 грудня 2011 р., Компанія 

складала свою фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгал-
терського обліку України (НП(С)БО).

Дана фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р., була вперше підготов-
лена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Відповідно, як це і 
зазначено в обліковій політиці, Компанія підготувала фінансову звітність, відповідно вимогам 
МСФЗ, які застосовні до звітних періодів, що починаються з 1 січня 2012 р. або пізніше.

При підготовці даної фінансової звітності вступний баланс був підготовлений станом на 
1січня 2012 р. - дату переходу Компанії на МСФЗ. Дана Примітка пояснює основні коригуван-
ня, проведені Компанією при перерахунку балансу, складеного згідно МСФЗ станом на 1 січня 
2012 року, і раніше опублікованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2011 р., 
яка була складена відповідно до (НП(С)БО).

При першому застосуванні МСФЗ, у Компанії не було необхідності в застосуванні винятків 
з вимог стандартів, які передбачені МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів 
фінансової звітності».

Звірка капіталу Компанії станом на 31 грудня 2011 р. та 1 січня 2012 р.

Стаття Звіту про фінансовий стан Код 
ряд-
ка

Примітка на 
31.12.2011 

р. 

Коригу-
вання 

капіталу

на 
01.01.2012 

р. 

I. Необоротні активи  

Нематеріальні активи:  - - -

залишкова вартість 010 1103 - 1103

первісна вартість 011 1546 - 1546

накопичена амортизація 012 (443) - (443)

Незавершені капітальні інвестиції 020 - - -

Основні засоби:  - - -

залишкова вартість 030 59 - 59

первісна вартість 031 107 - 107

Знос 032 (48) - (48)

Довгострокові фінансові інвестиції: 040 - 17955 17955

інші фінансові інвестиції 045 А 19998 (17955) 2043

Інвестиційна нерухомість  - - -

справедлива (залишкова) вартість інвес-
тиційної нерухомості

055 - - -

первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 - - -

знос інвестиційної нерухомості 057 - - -

Відстрочені податкові активи 060 - - -

Усього за розділом I 080 21160 - 21160

II. Оборотні активи  

Виробничі запаси 100 - - -

Незавершене виробництво 120 - - -

Готова продукція 130 - - -

Товари 140 - - -

Векселі одержані 150 1445 - 1445

Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги:

 

чиста реалізаційна вартість 160 - - -

первісна вартість 161 - - -

резерв сумнівних боргів 162 - - -

Дебіторська заборгованість за розрахун-
ками:

 

за виданими авансами 180 - - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 35787 - 35787

Поточні фінансові інвестиції 220 1154 - 1154

Грошові кошти та їх еквіваленти:  

в національній валюті 230 122 - 122

в іноземній валюті 240 - - -

Інші оборотні активи 250 - - -

Усього за розділом II 260 38508 - 38508

III. Витрати майбутніх періодів 270 4 - 4

Баланс 280 59672 - 59672

I. Власний капітал  

Статутний капітал 300 50000 - 50000

Інший додатковий капітал 330 - - -

Резервний капітал 340 1 - 1

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

350 2 - 2

Усього за розділом I 380 50003 - 50003

II. Забезпечення майбутніх витрат і пла-
тежів

 

Забезпечення виплат персоналу 400 - - -

Інші забезпечення 410 - - -

Усього за розділом II 430 - - -

III. Довгострокові зобов’язання  

Відстрочені податкові зобов’язання 460 - - -

Інші довгострокові зобов’язання 470 - - -

Усього за розділом III 480 - - -

IV. Поточні зобов’язання  

Короткострокові кредити банків 500 - - -

Векселі видані 520 - - -

Кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги

530 - - -

Поточні зобов’язання за розрахунками:  

з одержаних авансів 540 - - -
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з бюджетом 550 - - -

з позабюджетних платежів 560 - - -

з оплати праці 580 1 - 1

Інші поточні зобов’язання 610 9668 - 9668

Усього за розділом IV 620 9669 - 9669

Баланс 640 59672 - 59672

А. При переході на МСФЗ перевели з інших фінансових інвестицій у довгострокові фі-
нансові інвестиції частку у статутному капіталі українського підприємства, яка на підставі 
розпорядження керівництва придбана для здобуття вигоди в результаті діяльності об’єкту 
інвестування.

Стаття Код Сума коригування
Довгострокові фінансові інвестиції 040 17955
Інші фінансові інвестиції 045 (17955)

6. Нематеріальні активи
Рух нематеріальних активів за рік, що скінчився 31 грудня, був наступним:

Право власності на програм-
не забезпечення та ПТК РФС

Ліцензії Всього

Первісна вартість
на 01.01.2012 р. 1516 30 1546
за 2012 р.
Надійшло
Вибуло
на 31.12.2012 р. 1516 30 1546
Знос
на 01.01.2012 р. 439 4 443
за 2012 р.
Нараховано 301 10 311
Вибуло
на 31.12.2012 р. 740 14 754
Балансова вартість:
на 01.01.2012 р. 1077 26 1103
на 31.12.2012 р.  776 16 792

Право власності на програмне забезпечення включають технічні розробки, логотип, які 
використовуються Компанією для забезпечення автоматизацій робочих процесів учасників 
РФС та для забезпечення організації проведення розрахунків (переказу коштів). Компанія не 
проводила переоцінку вартості наявних в неї нематеріальних активів у зв’язку з відсутністю 
активного ринку на подібні активи та відсутністю постійних замовлень на продукцію Компанії 
для розрахунку майбутніх грошових потоків.

7. Основні засоби
Рух основних засобів за рік, що скінчився 31 грудня, був наступним:

Комп’ютерна техніка 
(машини та обладнання) 

Меблі (інструменти, 
прилади, інвентар) 

Інші 
(МНМА)

Всього

Первісна вартість

на 01.01.2012 р. 77 23 7 107

за 2012 р.

Надійшло

Вибуло

на 31.12.2012 р. 77 23 7 107

Знос

на 01.01.2012 р. 35 6 7 48

за 2012 р.

Нараховано 13 9 22

Вибуло

на 31.12.2012 р. 48 15 7 70

Балансова вартість:

на 01.01.2012 р. 42 17 59

на 31.12.2012 р. 29 8 37
Компанія не проводила переоцінку основних засобів на звітну дату. У результаті вивчення 

цін щодо аналогічних основних засобів (відносно яких така інформація доступна), керівни-
цтво Компанії дійшло висновку, що справедлива вартість об’єктів основних засобів не суттєво 
відрізняється від їх справедливої вартості.

Первісна вартість основних засобів, залишкова вартість яких рівна нулю, та які продо-
вжують експлуатуватися на 31 грудня 2012 року складає 7 тис. грн.

Основні засоби, що тимчасово не використовуються, на 31 грудня 2012 відсутні.
На звітну дату основні засоби не були надані у будь-яку заставу, та не обмежені у розпо-

рядженні та використанні Компанією.
8. Довгострокові фінансові інвестиції

Станом на 31 грудня довгострокові фінансові інвестиції включають частку в статутному 
капіталі українського асоційованого підприємства та призначена для здобуття вигоди в ре-
зультаті діяльності об’єкту інвестування:

2012 2011
ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР» 17955 17955
Разом 17955 17955

Компанія утримує довгострокові фінансові інвестиції з невизначеним терміном по методу 
участі у капіталі.

Станом на 31 грудня інші фінансові інвестиції включають незначну частку в статутному 
капіталі українського підприємства, яка обліковується по собівартості. 

2012 2011
ТОВ «БІТ ПРОДАКШН» 2043 2043
Разом 2043 2043

9. ВЕКСЕЛІ ОДЕРЖАНІ
Станом на 31 грудня векселі одержані відображені у сумі 300 тис. грн., за якими складені 

попередні договори на продаж або передачу їх як засіб розрахунків по інших договорах купів-
лі-продажу в наступні 12 календарних місяців.

10. Інша поточна дебіторська заборгованість
Станом на 31 грудня інша поточна дебіторська заборгованість включає:

2012 2011
Нараховані штрафні санкції за договорами оренди - -
За продані необоротні активи - -
За операції з цінними паперами 810 35787
Інші - -
Резерв сумнівних боргів - -
Разом 810 35787

Станом на 31 грудня, згідно аналізу дебіторської заборгованості щодо дат формування, 
Компанія має наступні періоди утворення іншої дебіторської заборгованості (без врахування 
впливу резерву сумнівних боргів):

2012 2011
до 3-х місяців 810 -
від 3-х місяців до року - 35787
більше року - -
Разом 810 35787

Резерв сумнівних боргів не створювався у зв’язку з відсутністю сумнівною заборгованості.
11. ПОТОЧНІ фінансові інвестиції

Станом на 31 грудня поточні фінансові інвестиції включають цінні папери призначені для 
продажу:

2012 2011
Акції українських компаній, що котируються на біржових торгах (за справед-
ливою вартістю)

28168 1153

Акції українських компаній, що не мають ринкових котирувань (за собівартіс-
тю)

1015 -

Облігації українських компаній, що не мають ринкових котирувань (за собі-
вартістю)

1 1

Разом 29184 1154

Компанія утримує акції українських підприємств з метою подальшого продажу з неви-
значеним терміном. На звітну дату проводиться аналіз котирувань акцій на підставі даних 
про біржові торги на ФБ «Перспектива» та інших біржах, крім акції приватних акціонерних 
товариств.

Так, згідно п.2 ст. 24 «Особливості обігу цінних паперів акціонерних підприємств « Закону 
України від 03.02.2011 р. № 2994-VI, акції приватного товариства не можуть купуватись та/або 
продаватись на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону. 
У зв’язку з цим сформувати біржовий курс для переоцінки акцій приватного товариства не-
можливо.

Зміни вартості котирувань відображаються через інші сукупні прибутки та збитки.
Акції, що не мають ринкових котирувань обліковуються по собівартості їх придбання. 

Компанія щорічно аналізує вартість акцій на наявність ознак знецінення, й при необхідності 
коригує їх вартість через прибутки та збитки.

Фінансові інвестиції на 01.01.2012 р. обчислюються як поточні, оскільки згідно розпо-
рядження керівника таки цінні папери придбані з метою подальшого продажу в наступні 12 
календарних місяців.

12. Грошові кошти та їх еквіваленти
Станом на 31 грудня грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти на по-

точних рахунках банків:

2012 2011
Українські гривні 2460 122
Долари США - -
Разом 2460 122

13. Статутний капітал
Станом на 31 грудня 2012 та 2011 рр. статутний капітал Компанії становив 50000000 

(п`ятдесят мільйонів) гривень. Він поділяється на 50000000 (п`ятдесят мільйонів) акцій, кож-
на номінальною вартістю 1 (одна) гривня. Всі акції Компанії прості іменні, випущені у бездо-
кументарній формі.

Держателі простих акцій мають право на отримання дивідендів по мірі їх оголошення, 
а також мають право одного голосу на акцію. Дивіденди акціонерам оголошуються та за-
тверджуються на щорічних загальних зборах акціонерів. За результатами діяльності за роки, 
що скінчились 31 грудня 2012 та 31 грудня 2011 рр., Компанія не оголошувала дивіденди до 
виплати.

Структура акціонерів Компанії станом на 31 грудня є наступною:

2012 2011

Кількість 
акцій, шт.

% Кількість 
акцій, шт.

%

Акціонери, що володіють пакетом більш ніж 10 %

КН ПФ НБУ 13418191 26,8364 13418191 26,8364

ПАТ «ДОМ-ІНВЕСТ» 33701809 67,4036 32769924 65,5398

Всього 47120000  94,24 46188115 92,3762

Акціонери, що володіють пакетом менш ніж 10 
%

2880000 5,76 3811885 7,6238

Разом 50000000 100 50000000 100
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Прибуток на акцію за рік, що закінчився 31 грудня є наступним:

2012 2011

Кількість акцій на 31 грудня, шт. 50000000 50000000

Прибуток (збиток) на одну акцію, грн. 0,00004 0,00004
Протягом звітного періоду рішення про збільшення статутного капіталу не приймались.

14. Резервний капітал
Резервний капітал формується згідно законодавства України з метою забезпечення по-

криття збитків підприємств. Встановлений законодавством розмір резервного капіталу стано-
вить не менше 25 % статутного капіталу. Його формування проводилося, починаючи з 2010 
року, шляхом щорічних відрахувань у розмірі 100 % відсотків прибутку Компанії.

15. Забезпечення виплат персоналу
Забезпечення виплат персоналу включають зобов’язання з оплати відпусток працівни-

кам, які Компанія буде сплачувати у майбутньому при наданні відпусток, або у вигляді компен-
сації у разі звільнення працівників, по яким залишились невикористані відпустки.

Забезпечення виплат невикористаних відпусток у 2012 році сформовано не було у зв’язку 
з несуттєвістю розрахункової суми забезпечення.

16. Інші поточні зобов’язання
Станом на 31 грудня інші поточні зобов’язання включають:

2012 2011

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 3 -

Векселі видані - -

Зобов’язання за розрахунками з бюджетом 1 -

Зобов’язання за розрахунками з оплати праці 1 1

Інші 3571 9668

Разом 3576 9669

17. Чистий доход (виручка) від реалізації
За рік, що скінчився 31 грудня, доходи від основних операцій за категоріями включають:

2012

Інформаційно-консультаційні послуги 10

Комісія за проведення платежів 41

Разом 51

18. Собівартість реалізації
За рік, що скінчився 31 грудня 2012 року витрати, пов’язані з надання послуг Компанією, 

відображені як адміністративні витрати.
19. Адміністративні витрати

За рік, що скінчився 31 грудня, адміністративні витрати включають:

2012

Оплата праці та відрахування у соціальні фонди 37

Податки -

Послуги сторонніх організацій 38

Амортизація 333

Інші -

Разом 408

20. Інші операційні прибутки та збитки
За рік, що скінчився 31 грудня, інші операційні прибутки та збитки (нетто) включають:

2012

 Інші операційні прибутки 

Отримані штрафи -

Прибуток від продажу виробничих запасів -

Інші операційні прибутки 132

 Всього інших операційних прибутків 132

 Інші операційні збитки 

Втрати від знецінення виробничих запасів -

Інші 4

 Всього інших операційних збитків 4

Разом 128

21. Інші прибутки ТА ЗБИТКИ
За рік, що скінчився 31 грудня, інші прибутки включають:

2012

Прибутки від продажу фінансових інвестицій

Дохід від продажу 69929

Собівартість продажу 69696

Всього 233

Прибутки від продажу основних засобів -

Дохід від продажу -

Собівартість продажу -

Всього -

Разом 233

22. Податок на прибуток
Ставки оподаткування, які застосовувалися до Компанії протягом звітного періоду були 

наступними:

З 1 січня 2012 р. по 31 грудня 2012 р. 21%
З 01 січня 2013 р. по 31 грудня 2013 р. 19%

Компоненти витрат по податку на прибуток Компанії за рік, що скінчився 31 грудня, вклю-
чають:

2012

Поточний податок 2

Відстрочений податок -

Разом 2
Узгодження діючої ставки оподаткування за рік, що скінчився 31 грудня, було наступним:

2012 %

Прибуток до оподаткування 2 100%

Податок на прибуток згідно діючої ставки - 19%

Податковий ефект від:

Статей, що не підлягають оподаткуванню (не включаються до валових 
витрат):

(2) 76,4%

Обліковуються через інші сукупні прибутки та збитки (капітал)

Зміни ставки податку

Ефективний податок на прибуток 2 (95.4%)
Компоненти постійних податкових різниць за рік, що скінчився 31 грудня, включають:

2012

Постійні податкові різниці 1

Сума податкового кредиту, що не включена до декларації -

Амортизація модуля -

Інші 1

Разом 2

Різниця між бухгалтерським та податковим прибутком є несуттєва.
23. Операції з пов’язаними сторонами

У відповідності до МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони», сторони 
вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону 
або чинити значний вплив на діяльність іншої сторони в процесі прийняття фінансових або 
операційних рішень. При розгляді кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага приді-
ляється змісту відношень, а не тільки їх юридичній формі.

Пов’язані сторони можуть укладати угоди, які не проводилися б між непов’язаними сто-
ронами. Ціни та умови таких угод можуть відрізнятися від цін та умов угод між непов’язаними 
сторонами.

Пов’язаними сторонами Компанії виступають:
- Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України, якому на-

лежить 36,8364 % акцій Компанії;
- Приватне акціонерне товариство «Дом-Інвест», якому належить 67,4036 % акцій 

Компанії;
Залишки розрахунків по операціям з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 

відсутні.
24. ФАКТИЧНІ ТА ПОТЕНЦІЙНІ ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Податкова система
Податки та нарахування, що сплачуються Компанією, включають податок на прибуток, 

нарахування на фонд заробітної плати, а також інші податки і збори. На даний момент в Укра-
їні діє Податковий кодекс. Він вступив в силу з 1-го січня 2011 року. Даний нормативний 
документ повністю змінив принцип нарахування податку на прибуток та вніс значні зміни до 
норм, які регулюють справляння інших податків та обов’язкових платежів. Значна кількість 
змін, внесена в Податковий кодекс України після набрання ним чинності, спричиняє зростання 
податкових ризиків.

Юридичні зобов’язання
В ході звичайної діяльності Компанія не має справу з судовими позовами і претензіями. 

Керівництво вважає, що максимальна відповідальність по зобов’язаннях, які є наслідком та-
ких позовів або претензій, у разі виникнення такої відповідальності, понад вже визнаною у 
фінансовій звітності, не матиме істотного негативного впливу на фінансовий стан або резуль-
тати майбутніх операцій Компанії.

25. ЧИННИКИ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ
Чинники фінансових ризиків
Основні фінансові зобов’язання Компанії включають інші поточні зобов’язання, що вини-

кають у ході звичайної діяльності Компанії. Компанія має різні фінансові активи, наприклад: 
дебіторську заборгованість за операціями з цінними паперами поточні інвестиції, грошові 
кошти.

Основними видами ризиків, на які в своїй діяльності наражається Компанія, є кредитний 
ризик, ризик ліквідності, операційний та правовий ризики. Компанія постійно моніторить, оці-
нює ризики та здійснює заходи з їх мінімізації, які в тому числі включають:

- обмеження переліку власних операцій, за якими можуть виникнути зобов’язання ви-
ключно розміром власного капіталу;

- використання сучасного обладнання та програмного забезпечення, запровадження ме-
ханізму квитування та звірки операцій з клієнтами, проведення регламентної та позапланової 
архівації інформації щодо фінансових операцій;

- здійснення заходів щодо додержання правил доступу до інформації, що становить ко-
мерційну таємницю та конфіденційну інформацію та правил інформаційної безпеки;

- здійснення операцій переказу коштів у Внутрішньодержавній небанківській платіжній 
системі «Розрахункова Фондова Система», за принципом DvP («поставка проти сплати» - 
DeliveryversusPayment) виключно між особами, що зареєстровані як учасники системи від-
повідно до умов дозволу Національного банку України, або між учасниками та платіжною 
організацією платіжної системи;

- контроль за неухильним виконанням клієнтами Компанії умов укладених договорів;
- проведення постійного моніторингу змін до законодавства України та приведення вну-
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№89, 16 травня 2013 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
трішніх нормативних документів у відповідність до діючого законодавства.

Управління капіталом
Компанія розглядає власний капітал як основне джерело формування фінансових ре-

сурсів. Завданнями управління капіталом є: забезпечення здатності Компанії продовжувати 
функціонувати як підприємство, що постійно діє, з метою отримання прибутків, а також за-
безпечення фінансування операційних потреб, капіталовкладень і стратегії розвитку Компа-
нії. Політика Компанії по управлінню капіталом направлена на забезпечення і підтримку його 
оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капіталу. Директор 
Л.В. Рибальченко Гол. бухгалтер К.М. Чернобровська

3. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) 
розміщення.

3.1. Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій, найменування органу, 
який прийняв рішення про розміщення: Рішення про відкрите (публічне) розміщення іменних 
дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій Товариства було прийняте черговими за-
гальними зборами акціонерів Товариства: протокол від «28» березня 2013 року № б/н.

3.2. Параметри випуску.
3.2.1. Характеристика облігацій:
Облігації, що розміщуються, є іменними дисконтними звичайними (незабезпеченими).
3.2.2. Кількість облігацій:
Загальна кількість облігацій: 15 000 (п’ятнадцять тисяч) штук, в т.ч.:
серії А – 15 000 (п’ятнадцять тисяч) штук.
3.2.3. Номінальна вартість облігації:
Номінальна вартість однієї облігації складає 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 ко-

пійок).
3.2.4. Загальна номінальна вартість випуску облігацій:
Загальна номінальна вартість випуску облігацій, що пропонуються до продажу складає 

150 000 000,00 грн. (сто п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), в т.ч.:
серії А – 150 000 000,00 грн. (сто п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).
3.2.5. Форма існування облігацій: Форма існування облігацій – бездокументарна.
3.2.6. Серії та порядкові номери облігацій: Випускаються облігації серії А, без номерів.
3.3. Можливість обміну облігацій на власні акції:
Обмін облігацій серії А на власні акції Емітента не передбачений.
3.4. Мета емісії облігацій (напрями використання /із зазначенням конкретних обсягів/ фі-

нансових ресурсів, залучених від продажу облігацій; джерела погашення та виплати доходу за 
облігаціями; зобов’язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від розміщення 
облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також для покриття 
його збитків від господарської діяльності):

Метою залучення фінансових ресурсів від продажу іменних дисконтних звичайних (неза-
безпечених) облігацій серії А є реалізація нових проектів загальним обсягом 150 000 000,00 
(сто п’ятдесят мільйонів) гривень, а саме проекту щодо розбудови багатофункціональної по-
забіржової торговельної системи, так званої Electronic Communication Network (ECN). Проект 
передбачається для організації комунікацій між учасниками торгів на засадах електронного 
документообігу (ЕДО) та гарантованих розрахунків за наслідками правочинів. Сферою діяль-
ності такої системи можуть бути неемісійні та частково емісійні цінні папери, товари, в тому 
числі при проведенні державних закупівель.

Джерелом погашення облігацій та виплати доходу – кошти, отримані від господарської ді-
яльності. Дохід за облігаціями виплачується Емітентом після розрахунків з бюджетом і сплати 
інших обов’язкових платежів.

Емітент зобов`язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, 
для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а також для покриття збитків від 
господарської та інших видів діяльності.

3.5. Права, що надаються власникам облігацій.
Власникам облігацій надаються наступні права:
- купувати та продавати, іншим чином відчужувати облігації на вторинному біржовому 

та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням особливостей, встановлених в цьому 
проспекті;

- отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;
- подавати Емітенту облігації для дострокового викупу відповідно до умов, встановлених 

в цьому проспекті;
- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України, з ураху-

ванням умов розміщення.
3.6. Рівень рейтингової оцінки: Станом на «28» березня 2013 року рейтингова оцінка не 

проводилась.
3.7. Порядок розміщення облігацій.
Адреси місць, дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками 

облігацій:
Первинне розміщення облігацій серії А буде здійснюватись за дорученням Емітента, 

андеррайтером – Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондовий Актив» (Ліцензія 
НКЦПФР серії АД № 034332 від 23.04.2012 р. на здійснення професійної діяльності на ринку 
цінних паперів - діяльності з торгівлі цінними паперами) через організатора торгівлі – Пу-
блічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» за адресою: Україна, 49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; тел./факс +380 (056) 373-95-94 (Ліцензія ДКЦПФР серії 
АВ № 483591 від 31.08.2009 р. на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
– діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку). 
серія дата початку укладення договорів з пер-

шими власниками облігацій
дата закінчення укладення договорів з пер-
шими власниками облігацій

A 30.05.2013 р. 30.06.2013 р. 
Рішення щодо затвердження результатів укладення договорів з першими власниками 

облігацій, результатів розміщення облігацій приймається Наглядовою радою Емітента та 
оформлюється протоколом. Звіт про результати розміщення облігацій затверджуються На-
глядовою радою Емітента.

Можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками об-
лігацій:

Дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій можливе 
якщо на запланований обсяг облігацій будуть укладені договори с першими власниками об-
лігацій та облігації будуть повністю оплачені до закінчення строку укладення таких договорів. 

Рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій, 
затвердження результатів укладення договорів з першими власниками облігацій, затверджен-
ня результатів розміщення та звіту про результати розміщення облігацій приймається Нагля-
довою радою Емітента. Емітент має право достроково подати для реєстрації до Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку Звіт про результати розміщення облігацій.

Відомості про організатора торгівлі:
Найменування: Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива»; Місцез-

находження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; Номери телефонів та 
факсів: +38 (056) 373-95-94; Код за ЄДРПОУ: 33718227; Місце та дата проведення державної 
реєстрації: Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради, дата внесення запису в Єди-
ний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 29.01.2008 р.; Номер та 
дата видачі ліцензії: ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – 
діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АВ № 483591, 
видана 31.08.2009 р., термін дії – до 24.03.2018 року.

Відомості про андеррайтера:
Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондовий Актив»; Місцез-

находження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; Номери телефонів та 
факсів: +38 (056) 373-97-93; Код за ЄДРПОУ: 37213045; Місце та дата проведення державної 
реєстрації: Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради, дата внесення запису в Єди-
ний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 02.08.2010 р.; Номер та 
дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності 
з торгівлі цінними паперами: серія АД № 034332, видана 23.04.2012 р., строк дії ліцензії необ-
межений.

Порядок оплати облігацій:
Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення:
Облігації Емітента розміщуються зі знижкою від номінальної вартості (дисконтом), ціна 

визначається Емітентом на момент розміщення і буде встановлюватись на рівні не більше 
84% від номінальної вартості однієї облігації, що становить 8 400,00 грн. (вісім тисяч чотири-
ста гривень 00 копійок).

Фактична ціна продажу облігацій серії А під час розміщення облігацій визначається з 
урахуванням попиту та пропозицій на придбання облігацій, але не може бути вищою або до-
рівнювати номінальній вартості облігацій відповідної серії. Ціна продажу облігацій під час 
розміщення вказується в договорі купівлі – продажу облігацій.

На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною.
Валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта):
Оплата облігацій серії А здійснюється у національній валюті України - гривні.
Найменування і реквізити банку та номери поточного рахунку, на який вноситиметься 

оплата за облігації:
Рахунок Емітента для оплати за облігації серії А: №26505300214576 в ПАТ Банк Форум, 

код банку 322948, код за ЄДРПОУ 21574573.
Строк оплати облігацій:
При первинному розміщенні облігацій їх оплата здійснюється Інвесторами відповідно до 

умов договорів купівлі-продажу, укладених з андеррайтером – ТОВ «Фондовий Актив», який 
діє від імені та за дорученням Емітента, за Правилами організатора торгівлі – ПАТ «ФБ «Пер-
спектива», але при цьому 100% оплата вартості облігацій повинна бути здійснена не пізніше 
дати закінчення строку укладення договорів з першими власниками облігацій. Емітент пере-
казує облігації серії А на рахунок Інвестора у зберігача не пізніше дня, наступного за днем 
надходження 100 % вартості облігацій на поточний рахунок Емітента №26505300214576 в ПАТ 
Банк Форум, код банку 322948, код за ЄДРПОУ 21574573.

Право власності на облігації, придбані Інвестором облігацій в ході первинного розмі-
щення, виникає з моменту їх зарахування на рахунок Інвестора облігацій у зберігача цінних 
паперів.

Для купівлі облігацій Інвестор обов’язково повинен мати рахунок у цінних паперах, від-
критий в одного з ліцензованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
зберігачів.

3.8. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу Емітентом облігацій 
у власників на їх вимогу із зазначенням випадків, у яких Емітент здійснює викуп облігацій, 
порядок повідомлення власників облігацій про здійснення такого викупу облігацій, порядок 
встановлення ціни викупу облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред’явлені їх влас-
никами для викупу.

Облігації знаходяться у вільному обігу на території України протягом всього строку їх обі-
гу. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти 
України. Обіг облігацій здійснюється з дотриманням положень законодавства про Національ-
ну депозитарну систему України за рахунками у цінних паперах. Для купівлі облігацій Інвестор 
має відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. Право власності на придбані 
облігації переходить до покупця облігацій з моменту їх зарахування на рахунок у цінних па-
перах власника облігацій у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає 
зберігач власнику облігацій.

Обіг облігацій починається з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі 
свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

Строк обігу облігацій:

серія дата початку обігу дата закінчення обігу
А З дня, наступного за днем реєстрації в Національній комісії з 

цінних паперів та фондового ринку звіту про результати роз-
міщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску 
облігацій

31 травня 2023 року

На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною.
Емітент має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здій-

снювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, укладати цивільно-правові угоди віднос-
но викуплених облігацій до дати початку погашення випуску, а також має право зберігати об-
лігації на рахунку у цінних паперах та здійснювати по відношенню до облігацій цього випуску 
всі та будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

Під час обігу облігацій викуп облігацій може здійснюватися в наступних випадках: за ви-
могою власника облігацій та у разі прийняття Емітентом рішення про викуп облігацій.

Власник облігацій має право в термін обігу облігацій звернутися до Емітента з вимогою 
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №89, 16 травня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
викупити оплачені власником облігації. Облігації не повинні бути обтяжені зобов’язаннями 
або іншими обтяженнями. Для здійснення викупу власник облігацій або належним чином 
уповноважена ним особа має подати на адресу Емітента повідомлення з вимогою викупити 
оплачені власником облігації. Таке повідомлення має містити назву власника облігацій, П.І.Б. 
уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи надавати 
дане повідомлення (Статут підприємства, довіреність тощо), кількість облігацій, запропоно-
ваних до викупу, адресу та телефон власника облігацій та бути засвідчене уповноваженою 
особою. Подання повідомлень здійснюється за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. 
Леніна, буд. 30.

Термін розгляду Емітентом повідомлення власника облігацій з вимогою щодо викупу об-
лігацій, та прийняття рішення про викуп або відмову викупу облігацій – 20 (двадцять) робочих 
днів з моменту отримання відповідного повідомлення. Рішення про викуп облігацій та ви-
значення терміну викупу приймається Наглядовою радою Емітента за умови достатності у 
Емітента власних коштів.

Про прийняття рішення про викуп облігацій і термін викупу Емітент повідомляє за кон-
тактними реквізитами власника облігацій рекомендованим листом або надання повідомлення 
під розпис на наступний робочий день з дати прийняття рішення про викуп облігацій. Таке по-
відомлення має бути надіслано поштою або доставлено кур`єром таким чином, щоб власник 
облігацій отримав його не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дня початку викупу. Ціна 
викупу визначається Емітентом на момент викупу і буде встановлюватися на рівні не більше 
84% від номінальної вартості однієї облігації, що становить 8 400,00 грн. (вісім тисяч чотири-
ста гривень 00 копійок).

Викуп може здійснюватися протягом всього терміну обігу облігацій, у випадках, що не су-
перечать вимогам чинного законодавства. Рішення про викуп облігацій та визначення терміну 
викупу приймається Наглядовою радою Емітента за умови достатності у Емітента власних ко-
штів. На підставі зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів, складеного 
депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату прийняття рішення про викуп, 
Емітент повідомляє власників дисконтних іменних звичайних (незабезпечених) облігацій Емі-
тента про викуп облігацій шляхом направлення рекомендованих поштових повідомлень або 
надання повідомлень під розпис не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку викупу. 
Після отримання повідомлення власник облігацій у письмовому вигляді заявляє до Емітента 
свою вимогу про викуп ним облігацій. Така вимога має містити П.І.Б. (назву) продавця, П.І.Б. 
уповноваженої особи та посилання на документ, який підтверджує повноваження власника 
надавати таку вимогу (паспорт, статут підприємства, довіреність тощо). Ця вимога повинна 
бути надіслана власником Емітенту не пізніше терміну, зазначеному в повідомленні про умови 
викупу облігацій. Ціна викупу визначається Емітентом на момент викупу і буде встановлюва-
тися на рівні не більше 84% від номінальної вартості однієї облігації, що становить 8 400,00 
грн. (вісім тисяч чотириста гривень 00 копійок).

За 2 (два) робочі дні, до дати викупу, уповноважена особа Емітента укладає договори 
купівлі-продажу облігацій з власниками облігацій, які належним чином подали вимогу про 
викуп облігацій.

Для пред`явлення облігацій до викупу, власник облігацій до 12 години узгодженої з Емі-
тентом дати викупу перераховує облігації в кількості, що вказана у вимозі, на рахунок Емі-
тента в депозитарії ПАТ «Національний депозитарій України». Після чого Емітент протягом 10 
банківських днів перераховує кошти на рахунок продавця. Усі витрати за укладання договорів 
купівлі-продажу облігацій та перереєстрацію прав власності несе їх власник.

3.9. Порядок погашення облігацій.
Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій:
Погашення облігацій серії А здійснюється Емітентом за адресою: Україна, 49000, м. Дні-

пропетровськ, вул. Леніна, буд. 30.

серія дата початку погашення дата закінчення погашення

A 01 червня 2023 року 31 грудня 2023 року
Якщо дата погашення облігацій серії А припадає на святковий (вихідний) день за законо-

давством України, погашення облігацій здійснюється починаючи з наступного за святковим 
(вихідним) робочого дня.

У дату початку погашення облігацій Емітент отримує в депозитарії ПАТ «Національний 
депозитарій України» зведений обліковий реєстр власників облігацій, складений на закритий 
операційний день, що передує даті початку погашення облігацій. На підставі зведеного об-
лікового реєстру Емітент виплачує власникам облігацій належні їм суми згідно з вимогами 
чинного законодавства України та умовами випуску.

Для пред’явлення облігацій до погашення власники облігацій зобов’язані перерахувати 
належні їм облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії 
ПАТ «Національний депозитарій України» шляхом надання відповідних розпоряджень в строк 
до дати закінчення погашення облігацій.

У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів власника, за 
якими повинна бути проведена виплата, або якщо реєстр містить помилкові реквізити влас-
ника облігацій, належна сума коштів депонується на поточному рахунку Емітента. Відсотки 
на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів 
Емітент здійснює після особистого звернення такого власника облігацій, який повинен надати 
заяву про отримання відповідної суми коштів та документи, що посвідчують особу.

Якщо дата початку або закінчення погашення облігацій припадає на святковий (вихідний, 
неробочий) день за законодавством України, відповідна дата початку або закінчення погашен-
ня облігацій переноситься на перший робочий день, що слідує за таким святковим (вихідним, 
неробочим) днем.

Погашення облігацій здійснюється за номінальною вартістю облігацій в національній ва-
люті України (гривні).

Можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій; порядок 
повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом дострокового погашення випуску 
(серії) облігацій; строк, у який облігації мають бути пред’явлені для дострокового погашення:

Випуск облігацій може бути погашено достроково за ініціативою Емітента або за вимогою 
власників облігацій за погодженням з Емітентом.

В цьому випадку Емітент шляхом надіслання персональних повідомлень та здійснення 
оголошення в тому ж органі преси де був опублікований проспект емісії облігацій повідомить 
власників облігацій про прийняття рішення про дострокове погашення випуску облігацій та 
про можливість пред’явлення облігацій до дострокового погашення. У цьому разі, Емітент 
встановлює нову (дострокову) дату пред’явлення облігацій до погашення, та повідомляє 

власників облігацій та громадськість вищезазначеними способами за 10 (десять) робочих 
днів до дати початку дострокового погашення. Власникові облігацій виплачується номіналь-
на вартість облігацій, які на момент дострокового погашення знаходяться у його власності. 
Послідовність дій Емітента та власників облігацій при достроковому погашенні така ж сама, 
яка передбачена при своєчасному погашенні облігацій. Рішення про дострокове погашення 
випуску облігацій приймає Наглядова Рада Емітента.

Емітент може прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій серії «А» у разі ви-
купу Емітентом всього випуску облігацій серії «A» до дати початку погашення облігацій серії 
«А». Рішення про анулювання викуплених облігацій серії «А» приймається Наглядовою радою 
Емітента в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового 
погашення) випуску (серії) облігації:

Якщо власник облігацій на дату закінчення погашення не перерахував належні йому об-
лігації зі свого рахунку у цінних паперах, відкритого у зберігача, на рахунок Емітента в Депо-
зитарії, або якщо наданий Депозитарієм зведений обліковий реєстр не містить рахунку влас-
ника облігацій, на який повинна бути проведена оплата, то кошти депонуються на поточному 
рахунку Емітента №26505300214576 в ПАТ Банк Форум, код банку 322948, код за ЄДРПОУ 
21574573, до особистого письмового звернення власників. Відсотки на депоновані кошти не 
нараховуються та не виплачуються.

3.10. Порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення 
ним дефолту.

В разі неспроможності виконання зобов’язань по облігаціям, Емітент може оголосити 
дефолт. Оголошення Емітентом дефолту та дії Емітента у разі оголошення ним дефолту 
здійснюються відповідно до чинного законодавства України. Оголошення про дефолт буде 
відбуватися шляхом публікації в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів 
та фондовому ринку України, в якому було опубліковано Проспект емісії облігацій. Оголо-
шення публікується не пізніше ніж через 15 (п’ятнадцять) календарних днів з дати невико-
нання зобов’язання, строк якого наступив відповідно до цього проспекту емісії облігацій. 
Відновлення платоспроможності боржника здійснюється відповідно до Закону України «Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (зі змінами та до-
повненнями).

3.11. Перелік і результати попередніх випусків облігацій. Емітент раніше не здійснював 
розміщення облігацій.

3.12. Розмір частки в статутному капіталі Емітента, що перебуває у власності членів ви-
конавчого органу Емітента: Станом на «28» березня 2013 р. директор Емітента не володіє 
часткою у статутному капіталі Емітента.

3.13. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі Емітента частку, що перевищує 10%.
Станом на «22» березня 2013 р. (остання дата, на яку Емітент отримав зведений обліковий 

реєстр власників цінних паперів) частками у статутному капіталі Емітента, що перевищують 
10%, володіють:

1. Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України (код за ЄД-
РПОУ 34880663, вул. Інститутська, буд. 9 м. Київ) – 26,8364% Статутного капіталу Емітента;

2. Приватне акціонерне товариство «Дом-Інвест» (код за ЄДРПОУ 34497042, вул. Леніна 
буд. 30, м. Дніпропетровськ) – 67,4036% Статутного капіталу Емітента.

3.14. Відомості про депозитарій, з яким Емітент уклав договір про обслуговування емісії.
Депозитарієм є Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України», код 

за ЄДРПОУ 30370711, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грінченка, буд. 3, тел. (+38 044) 
2796651, місце та дата проведення державної реєстрації: Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація, 17.05.1999 р., номер та дата видачі ліцензії на здійснення професій-
ної діяльності на ринку цінних паперів – депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: 
серія АВ № 581322, дата видачі 25.05.2011 р.

3.15. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у проспекті емісії 
облігацій:

Директор ПАТ «ФК «СКТ» - Рибальченко Людмила Володимирівна
Головний бухгалтер ПАТ «ФК «СКТ» - Чернобровська Кароліна Миколаївна.

Аудиторська фірма:
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит», що є ре-

зидентом України, код за ЄДРПОУ 35281710, Зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпро-
дзержинської міської ради Дніпропетровської області 06.08.2007 р. Свідоцтво про державну 
реєстрацію юридичної особи серія А00 №659400. Місцезнаходження: Україна м. Дніпропе-
тровськ, вул. Московська, 7 оф.7. Тел/факс: (056)7448914. Свідоцтво про внесення до Ре-
єстру аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги, № 4028, рішення 
Аудиторської палати України № 182/10 від 27 вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва – до 06 
вересня 2017 року.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські пере-
вірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, серії АВ №000142, 
видане 16.10.2012 року відповідно до Рішення НКЦПФР від 16.10.2012 року №1475. Термін дії 
свідоцтва – до 06 вересня 2017 року.

3.16. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продаються цінні па-
пери емітента.

Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» (місцезнаходження: 
Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; ліцензія на провадження професій-
ної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що 
видана ДКЦПФР: серія АВ № 483591, видана 31.08.2009 р., термін дії – до 24.03.2018 року.).

3.17. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені об-
лігації емітента.

Емітент раніше не здійснював розміщення облігацій, тому облігації Емітента не включені 
до лістингу жодного організатора торгівлі цінними паперами.

3.18. Обсяг випуску облігацій серії А перевищує розмір власного капіталу Емітента.
Я, Рибальченко Людмила Володимирівна, директор ПАТ «Фінансова Компанія «Сучасні 

Кредитні технології», підтверджую дані цього Проспекту емісії
Я, Чернобровська Кароліна Миколаївна, головний бухгалтер ПАТ «Фінансова Компанія 

«Сучасні Кредитні технології», підтверджую дані цього Проспекту емісії
Я, Іонова Олена Вікторівна, директор ТОВ Аудиторська Фірма «АленАудит», підтверджую до-

стовірність даних, викладених у фінансовій звітності Емітента, наведеній у цьому Проспекті емісії
Я, Кононова Ксенія Юріївна, директор ТОВ «Фондовий Актив», андеррайтер, погоджую цей 

Проспект емісії.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МОНДІ БІЗНЕС ПЕйПА СЕйЛЗ УКРАЇНА» 

Регулярна річна інформація за 2011 рік
(річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 

а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів)
1. Повне найменування емітента Закрите акціонерне товариство 

«Монді Бізнес Пейпа Сейлз Україна» 

2. Код за ЄДРПОУ емітента 24941824
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 

розміщено регулярну річну
інформацію

відсутня 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Голова Ліквідаційної комісії ______________

(підпис) 
Мельниченко Валерiй Iванович

М. П. 14.05.2013

 1. ЗАТ БУДІВеЛЬНО-МОНТАЖНА ФІРМА "КОНВеКТОР" 5
 2. ВАТ БУЯЛиКСЬКиЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 8
 3. ТОВ ГОЛДСОН ГРУП 6
 4. ПАТ ДІПРОБУДМАШиНА 3
 5. ПАТ ЗНВКІФ "ВІКТОРІЯ" 5
 6. ПАТ ЗНКІФ "РеЗеРВНА НеРУХОМІСТЬ" 6
 7. ПАТ ЗНКІФ "КІНТО КАПІТАЛ" 6
 8. ПАТ МАГАЗиН "КиЯНКА" 5
 9. ЗАТ МОНДІ БІЗНеС ПеЙПА СеЙЛЗ УКРАЇНА 36
 10. ПРАТ НАУКОВО-ТеХНОЛОГІЧНиЙ ЦеНТР "ВУГЛеЦЬ" 7
 11. ПАТ НиВА 3
 12. ПРАТ ОЛСТАС 7
 13. ПІФ "УЛІСС" ДиВеРСиФІКОВАНОГО ВиДУ ІНТеРВАЛЬНОГО ТиПУ 6
 14. ПАТ ПОЛТАВБУДТРАНС 8
 15. ПРАТ ПОЛТАВСЬКиЙ ЛІКеРО-ГОРІЛЧАНиЙ ЗАВОД 4
 16. ПАТ РАССВеТ 7
 17. ПАТ СІМФеРОПОЛЬСЬКА МАКАРОННА ФАБРиКА 4
 18. ПРАТ СТРАХОВА ГРУПА "Ю.БІ.АЙ" 7
 19. ПРАТ СХІДНА еЛеКТРОТеХНІЧНА КОМПАНІЯ "еЛеКТРОСІТІ" 35
 20. ПАТ УКРАЇНСЬКе ІНЖеНеРНО-ТеХНІЧНе УПРАВЛІННЯ "еТНА" 3
 21. ПАТ УКРАЇНСЬКиЙ БІЗНеС БАНК 35
 22. ПРАТ УКРАЇНСЬКиЙ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТеХНОЛОГІЧНиЙ ІНСТиТУТ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВиРОБНиЦТВА 3
 23. ТОВ УКРАЇНСЬКІ БУДІВеЛЬНІ СиСТеМи 35
 24. ПАТ УКРІНБАНК 8
 25. ПРАТ ФеСТА 35
 26. ПАТ ФК "СУЧАСНІ КРеДиТНІ ТеХНОЛОГІЇ" 9
 27. ПРАТ ЧеРНІГІВТУРиСТ 4
 28. ПАТ ЧОРНОМОРСЬКиЙ БАНК РОЗВиТКУ ТА РеКОНСТРУКЦІЇ 4
 29. ШЛеЙ ОЛеКСАНДР ВОЛОДиМиРОВиЧ 7
 30. ШЛеЙ ОЛеНА ОЛеКСАНДРІВНА 7

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №19205-9005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна ко мі сія з цін них па пе рів та 
фон до во го рин ку    
(рі шен ня Ко мі сії від 
07.06.2012 ро ку №820)

Ви да вець:
Дер жав не під при ємс тво 
“Інформаційно-видавничий центр 
“Ві до мос ті Національної ко мі сії з цін них 
па пе рів та фон до во го рин ку”

Видається: 
з грудня 2006 р.

Генеральний директор 
Сер гій Гро мов

Го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 586-43-97,
e- ma il: Kolomiets@vi do mos ti-ssmsc.com.ua

При йом ого ло шень —
e- ma il: 
emi tent@vi do mos ti-ssmsc.com.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 586-43-94

Ад ре са для лис ту ван ня: 
01133, м. Ки їв, а/с 185.

Ад ре са ре дак ції: 
02660, м. Ки їв, вул. По пуд рен ка, 52, 
7-й по верх, оф. 714
www.vidomosti.com.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 0125389
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ДВ «Преса України» ДУС
Ад ре са: м. Ки їв,
пр. Перемоги, 50

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
15.05.2013 р. 


