Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії.
Директор
(посада)

Хасаєв Назiм Iмран-Огли
(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

29.04.2014
(дата)
М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КРЮКIВБУДТЕХМОНТАЖ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

30244831

4. Місцезнаходження

39600, Полтавська, Крюкiвський р-н, м. Кременчук, вул.
Цюрупи, будинок 16

5. Міжміський код, телефон та факс

(05366) 2-53-78, (05366) 2-11-79

6. Електронна поштова адреса

natali3507@mail.ru

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

3. Річна інформація розміщена на
власній сторінці в мережі Інтернет

82, Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного
друкованого видання)
www.kbtm.in.ua
(адреса сторінки)

29.04.2014
(дата)
30.04.2014
(дата)
30.04.2014
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов’язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які
включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського

X

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
33. Примітки
Протягом звітного періоду Товариство не приймало участі у створенні юридичних осіб.
Посада корпоративного секретаря внутрішніми документами Товариства не передбачена.
Облігації, інші цінні папери та похідні цінні папери Товариством не випускались.
За звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалось.
Таблицi "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнюються емiтентом згiдно п. 15 Глави 4 Розділу III Рішення
НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 р.
Інформація, що міститься в пунктах 2, 5, 6, 10, 11, 13, 22, 23, 24 до складу річної інформації не включається
згідно п. 2. Глави 4 Розділу III Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 р.
Боргові цінні папери Товариством не випускались.
Іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН Товариством не випускались.
Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України.
Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена відповідно до МСФЗ вiдсутня.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію
юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
4. Територія (область)*
5. Статутний капітал (грн)
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
9. Основні види діяльності із зазначенням
найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
2) МФО банку
3) поточний рахунок
4) найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КРЮКIВБУДТЕХМОНТАЖ"
А01 № 359898
27.06.2000
Полтавська
162620,00
0,000000
0,000000

62
Будівництво житлових і нежитлових будівель 41.20,
Виготовлення виробів із бетону для будівництва
43.29, Виготовлення виробів із бетону для
будівництва 23.61
Відповідно до п.5 Глави 4 Розділу III Рішення
НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 р. "Про затвердження
Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів" акціонерні товариства інформацію
про органи управління не заповнюють.

ПАТ "ПФ-Банк"

331768
26007074502
д/в

д/в
д/в

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи
довідників та класифікаторів.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата обрання та термін, на який обрано
9) опис

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата обрання та термін, на який обрано
9) опис

Директор
Хасаєв Назiм Iмран-Огли
КН, 307995, 21.01.1997, Автозаводським РВ КМУ
УМВС України в Полтавськiй обл.
1947
Вища
39
Крюкiвське СМУ тресту КНХС
20.04.2010, 5 років
Повноваження та обов'язки згiдно статуту товариства,
розмiр винагороди вiдповiдно до штатного розкладу,
непогашенi судимостi за корисливi та посадовi
злочини вiдсутнi. Інші посади на будь-яких інших
підприємствах не займає.
Голова ревiзiйної комiсiї, бригадир
Кузуб Андрiй Григорович
КН, 556020, 13.01.1998, Крюкiвським РВ УМВС
України в Полтавськiй обл.
1946
Середня
0
20.04.2010, 5 років
Повноваження та обов'язки згiдно статуту товариства,
винагороди посадова особа на отримувала в т.ч. в
матерiальнiй формi, непогашенi судимостi за
корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата обрання та термін, на який обрано
9) опис

Член ревiзiйної комiсiї
Левадний Iван Степанович

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

Член ревiзiйної комiсiї
Ємець Микола Юрiйович

КН, 817377, 15.01.1999, Автозаводським РВ КМУ
УМВС України в Полтавськiй обл.
1940
Вища
0
20.04.2010, 5 років
Повноваження та обов'язки згiдно статуту товариства,
винагороди посадова особа на отримувала в т.ч. в
матерiальнiй формi, непогашенi судимостi за
корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.

КН, 705671, 21.08.1998, Крюкiвським РВ УМВС
України в Полтавськiй обл.
1953

5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата обрання та термін, на який обрано
9) опис

Вища
0
-

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата обрання та термін, на який обрано
9) опис

Головний бухгалтер
Негреєва Наталя Борисiвна

20.04.2010, 5 років
Повноваження та обов'язки згiдно статуту товариства,
винагороди посадова особа на отримувала в т.ч. в
матерiальнiй формi, непогашенi судимостi за
корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.

КН, 667812, 26.06.1998, Автозаводським РВ КМУ
УМВС України в Полтавськiй обл.
1972
Вища
12
ЗАТ "Крюкiвбудтехмонтаж"
20.04.2010, до моменту припинення повноважень
Повноваження та обов'язки згiдно статуту товариства,
розмiр винагороди вiдповiдно до штатного розкладу,
непогашенi судимостi за корисливi та посадовi
злочини вiдсутнi.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

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

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

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

1
Директор

2
Хасаєв Назiм Iмран-Огли

3
КН, 307995, 21.01.1997,
Автозаводським РВ КМУ
УМВС України в Полтавськiй
обл.

Усього
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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4
11607

5
71,374985

прості на привілейов привілейов
пред'явник ані іменні
ані на
а
пред'явник
а
6
7
8
9
11607
0
0
0

11607

71,374985

11607

0

0

0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування Код за ЄДРПОУ Місцезнаходжен
ня
юридичної особи

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні
Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи*

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

Кількість
акцій (штук)

прості на
пред'явника

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

привілейовані привілейовані на
іменні
пред'явника
Кількість за видами акцій

прості
іменні
Хасаєв Назiм Iмран-Огли
Щербак Євгенiя Назимiвна

КН, 307995, 21.01.1997, Автозаводським РВ
КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
КН, 621162, 01.04.1998, Автозаводським РВ
КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

Усього

11607

71,374985

4655

28,625015

4655

0

0

0

16262

100,000000

16262

0

0

0

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
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прості на привілейова привілейова
пред'явника
ні іменні
ні на
пред'явника
11607
0
0
0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
(*)
Дата проведення
Кворум зборів **
Опис

Вид загальних зборів
(*)
Дата проведення
Кворум зборів **
Опис

чергові
позачергові
X
11.04.2014
100,000000
Порядок денний:
1.Обрання голови та секретаря зборів .
2.Обрання лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово -господарську
діяльність у 2013 і основні напрямки діяльності
Товариства на 2014р.
4. Звіт ревізійної комісії і затвердження висновків
ревізійної комісії .
5. Затвердження річних результатів фінансовогосподарскої діяльності та розподілу прибутку і
вирішення питання про виплату дивідендів за 2013рік.
чергові
позачергові
X
06.04.2013
100,000000
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії .
3. Звіт директора про фінансово-господарську
діяльність Товариства за 2012рік і основні напрямки
розвитку у 2013р.
4. Звіт ревізійної комісії і затвердження висновків
ревізійної комісії.
5. Затвердження річних результатів фінансовогосподарської діяльності та розподілу прибутку і
вирішення питання про виплату дивідендів за 2012р

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
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X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Найменування Міжнародний
Тип цінного
Форма
органу, що
ідентифікаційн
папера
існування та
зареєстрував
ий номер
форма випуску
випуск
3
4
5
6
Полтавське
UA 4000073472 Акція проста
Бездокументар
територiальне
бездокументар ні іменні
управлiння
на іменна
Державної
комiсiї з цiнних
паперiв та
фондового
ринку
Опис
Додаткової емiсiї акцiй у звiтному роцi не було.
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Дата реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску
1
2
21.06.2010 17/16/1/10

Номінальна
вартість (грн.)

Кількість акцій
(штук)

7

8
10,00

16262

Загальна
номінальна
вартість (грн.)
9
162620,00

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)
10
100,000000

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів

1
1. Виробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього
Опис

Власні основні засоби
Орендовані основні
Основні засоби, всього
(тис. грн.)
засоби (тис. грн.)
(тис. грн.)
на початок
на кінець
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
3
4
5
6
7
8
2259
2740
0
0
2259
2740
82
1216
924
37
0

443
1216
1017
64
0

0
0
0
0
2259

0
0
0
0
2740

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

82
1216
924
37
0

443
1216
1017
64
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2259
2740
Основними засобами визнаються матеріальні активи,
які товариство утримує з метою використання їх у
процесі виробництва або постачання товарів, надання
послуг, здавання в оренду іншим особам або для
здійснення адміністративних і соціально-культурних
функцій, очікуваний строк корисного використання
(експлуатації) яких більше одного року.
Основні засоби відображені в обліку за первісною
вартістю.
При нарахуванні амортизації основних засобів в 2013
році застосовувався прямолінійний метод.
Амортизація малоцінних необоротних матеріальних
активів нараховується у першому місяці використання
об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості.
Основні засоби складаються з наступних груп:
- будинки та споруди,
- машини та обладнання,
- транспортні засоби,
- інструменти, прилади, інвентар (меблі).
В 2013 періоді інвентаризація основних засобів не
проводилась.
Переоцінка необоротних активів у звітному періоді не
проводилась.
Первісна вартість основних засобів станом на
31.12.2013 р. складає 2 740 тис.грн., знос - 1 691
тис.грн.
Основні засоби, щодо яких існують передбачені
чинним законодавством обмеження володіння,
користування та розпорядження, відсутні.
Основні засоби, що тимчасово не використовуються
(знаходяться на консервації), відсутні.
Первісна вартість повністю амортизованих основних
засобів, які продовжують використовуватись, складає
8 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
1
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)
Статутний капітал (тис. грн.)

За звітний період За попередній період
2
3
699
572
163
163

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)
Опис

Висновок

3. Інформац
Види зобов'язань

Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуско
за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому числі
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
за фінансовими інвестиціями в корпоративн
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

Звіт роздруковано з використанням програм

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

Дата оприлюднення
Вид інформації
Повідомлення (Повідомлення
про інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
1
2
3
18.05.2013
20.05.2013 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
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XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
картки* платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

ПП АФ "Ажур"
33373360
м. Кременчук Полтавської обл., вул. В.Бойка, 23, кв.
60
3637 29.09.2005

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової 2013 рік
звітності
Думка аудитора***
умовно-позитивна

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.
*** Зазначається: "безумовно-позитивна", "умовно-позитивна", "негативна" або "відмова від висловлення
думки".
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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Інформація пр
Заг
Яку кількість загальних
№ з/п
1
2
3

Рік
2011
2012
2013

Який орган здійснював реєстрацію

Реєстраційна комісія, призначена особою, щ
Акціонери
Депозитарна установа
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітин

Який орган здійснював контроль за
участі в останніх заг

Національна комісія з цінних паперів та фон
Акціонери, які володіють у сукупності більш
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітин

У який спосіб відбувалось голосу

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітин

Які були основні причин

Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутн
Прийняття рішення про зменшення статутно
Обрання або припинення повноважень голо
Обрання або припинення повноважень член
Обрання або припинення повноважень член

відсотками акцій
Кількість представників акціонерів – юриди
Скільки разів на рік у середньому відбувало
трьох років?

Які саме комітети створ

Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітин

Чи створено в акціонерному товаристві спец
(так/ні)

Яким чином визначаєтьс

Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутк
Винагорода виплачується у вигляді цінних п
Члени наглядової ради не отримують винаго
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітин

Які з вимог до членів наглядової р

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітин

Коли останній раз було обрано новог
своїми

Новий член наглядової ради самостійно озн
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, н
ознайомили з його правами та обов'язками

акціонерів, наглядової ради чи викона

Загал
акц

Визначення основних напрямів
діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового
звіту, або балансу, або бюджету
Обрання та припинення
повноважень голови та членів
виконавчого органу
Обрання та припинення
повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання та припинення
повноважень голови та членів
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди
для голови та членів виконавчого
органу
Визначення розміру винагороди
для голови та членів наглядової
ради
Прийняття рішення про
притягнення до майнової
відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий
випуск акцій
Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення власних
акцій
Затвердження зовнішнього
аудитора
Затвердження договорів, щодо яких
існує конфлікт інтересів
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітин
Чи містить статут акціонерного товариства
виконавчого органу приймати рішення про
імені акціонерного товариства? (так/ні)
Чи містить статут або внутрішні документи

Інформаці
розповсюдж
ться на
загальних
зборах

Фінансова звітність,
Так
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
Ні
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Ні
управління товариства
Статут та внутрішні
Ні
документи
Протоколи загальних зборів
Так
акціонерів після їх
проведення
Розмір винагороди посадових
Ні
осіб акціонерного товариства
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітин

Чи готує акціонерне товариство фінансову з
фінансової звітності? (так/ні)

Скільки разів на рік у середньому пр
аудитором п

Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітин

Який орган прийма

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітин

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного то
Стороння компанія або сторонній консульта
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітин

З ініціативи якого органу ревізійна

З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності воло
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітин

Чи отримувало ваше товариство протягом о
сфері корпоративного управління чи фінанс

Залучення інвестицій та вдос
Чи планує ваше акціонерне товарис
на

Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюдж
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітин

Чи планує ваше акціонерне товариств

Так, уже ведемо переговори з потенційним і
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в насту
Так, плануємо розпочати переговори протяг
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиці
Не визначились
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітин
Чи планує ваше акціонерне товариство вклю
протягом наступних трьох років? (так/ні/не

Звіт про

1. Вкажіть мету провадження діяльності ф

2. Перелік власників істотної участі (у том
установою) (для юридичних осіб зазначаю
фізичних осіб - прізвища, імена та по бать
та зміну їх складу за рік.

3. Вкажіть факти порушення (або про відс
органу фінансової установи внутрішніх пр
або споживачам фінансових послуг.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані
установи, у тому числі до членів її наглядо
заходів.

5. Вкажіть на наявність у фінансової устан
характеристики або про відсутність такої

6. Вкажіть інформацію щодо результатів ф
(контролю), а також дані, зазначені в прим
відповідно до положень (стандартів) бухга

7. Вкажіть факти відчуження протягом ро
фінансової установи розмір, або про їх від

8. Вкажіть результати оцінки активів у ра
встановлений у статуті фінансової установ

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'
фінансової групи чи іншого об'єднання, пр
таємницею), або про їх відсутність.

10. Вкажіть інформацію про використані р
регулювання ринків фінансових послуг, щ

випадки виникнення конфлікту інтересів

ротацію аудиторів у фінансовій установі п

стягнення, застосовані до аудитора Аудит
недостовірної звітності фінансової установ
органами, які здійснюють державне регул

13. Вкажіть інформацію щодо захисту
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника

стан розгляду фінансовою установою прот
(характер, кількість скарг, що надійшли,

наявність позовів до суду стосовно наданн
розгляду.

* Заповнюється фінансовими установами, щ
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Територія
Організаційно-правова
Акціонерне товар
форма господарювання
Вид економічної діяльності
Будівництво житл
Середня кількість працівників (1)
Адреса, телефон:
39600, Полтавська, К

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (о
(форма N 2), грошові показники якого наводяться

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клі
за положеннями (стандартами) бухгалтерського
за міжнародними стандартами фінансової звітно

(Зві

Актив

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних ак
Накопичена амортизація довгострокових біологі
активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі ін
підприємств
інші фінансові інвестиції

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
- у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із
внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
- готівка
- рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
- в резервах довгострокових зобов'язань
- в резервах збитків або резервах належних випла
- в резервах незароблених премій
- в інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
групи вибуття
Баланс
Пасив

1
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
- емісійний дохід
- накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
Пенсійні зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення

товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
- у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержан
авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розраху
з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутріш
розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страхов
діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховикі
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними актив
утримуваними для продажу, та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійно
фонду
Баланс

(1) Визначається в порядку, встановленому центр
статистики.
Примітки:
Основні засоби відображені в обліку за первісною
При нарахуванні амортизації основних засобів в 2
необоротних матеріальних активів нараховується
вартості.
Запаси товариства відображаються в бухгалтерсь
запасів оцінка їх здійснюється за методом ідентиф
реалізації, немає. Запасів, переданих у переробку,
В звітному періоді інвентаризація запасів не пров
Переоцінка не здійснювалась.
Запаси товариства станом на 31.12.2013 р. склада
швидкозношуваних предметів у сумі 10 484 тис.г
Дебіторська заборгованість включена до балансу
проводилась інвентаризація дебіторської заборгов
давності за якою минув, відсутня.
Довгострокова дебіторська заборгованість відсутн
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, пос
продукцію, товари, роботи та послуги. Чиста реал
складає 1 903 тис.грн.
Сума поточної дебіторської заборгованості за тов
розподіляється:
- до 12 місяців - 1 903 тис.грн.
Інша дебіторська заборгованість в сумі 73 тис.грн
Методом визначення величини резерву сумнівних
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Звіт п
(Зв

І
Стаття

1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, ро
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незаробл
Собівартість реалізованої продукції (товарів, роб
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгостроко
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резер
- зміна інших страхових резервів, валова сума
- зміна частки перестраховиків в інших страхови
Інші операційні доходи
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюютьс
справедливою вартістю
- дохід від первісного визнання біологічних акти
сільськогосподарської продукції
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюют
справедливою вартістю
- витрати від первісного визнання біологічних ак
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупн
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

III. Ел
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

ІV. Розрахун
Стаття

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих ак
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
Дивіденди на одну просту акцію

Примітки:
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,
правом власності на продукцію (товари, інші акти
пов'язаних з такими операціями, та при збільшенн
визнається виходячи зі ступеня завершеності таки
В 2013 році чистий дохід від реалізації продукції
продукції (товарів, робіт, послуг) складає 12 155 т
Витрати відображаються в бухгалтерському облік
визнаються витратами певного періоду одночасно
В 2013 році інші операційні витрати в розмірі 495
інших витрат.
До інших фінансових доходів у розмірі 129 тис.гр
банках.
Інші витрати складають 1 тис.грн.
Витрати по податку на прибуток складаються з по
В результаті фінансово-господарської діяльності
Діяльність за бартерними контрактами у звітному
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Звіт про рух гро

Стаття

1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських в
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від поверненн
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на п
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на д
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податк
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
Витрачання фінансових установ на надання пози
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльно

господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльност
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому п
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансов
Витрачання на придбання частки в дочірньому п
Витрачання на виплати неконтрольованим частк
підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

Примітки:
Звіт про рух грошових коштів представляє дані пр
інвестиційної та фінансової діяльності.
Станом на 31.12.2013 р. грошові кошти товариств
Інші витрачання у результаті операційної діяльно
розрахунково-касового обслуговування банків, ін
Інші платежі у результаті фінансової діяльності у
допомоги. Інші надходження у розмірі 34 тис.грн
Негрошові операції інвестиційної діяльності у зві
Негрошові операції фінансової діяльності у звітно

Керівник

Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної с
Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та к
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Звіт про рух грош

Стаття

Код
рядка

1
І. Рух коштів у результаті
операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
збільшення (зменшення) забезпечень
збиток (прибуток) від нереалізованих
курсових різниць
збиток (прибуток) від неопераційної
діяльності та інших негрошових
операцій
Прибуток (збиток) від участі в
капіталі
Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання
Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів, утримуваних
для продажу та груп вибуття
Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій
Зменшення (відновлення) корисності
необоротних активів
Фінансові витрати
Зменшення (збільшення) оборотних
активів
- збільшення (зменшення) запасів
- збільшення (зменшення) поточних
біологічних активів
- збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи, послуги

2

3500

3505
3510
3515
3520

3521
3522

3523

3524
3526
3540
3550
3551
3552
3553

кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці
- збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів
- збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань
Грошові кошти від операційної
діяльності
Сплачений податок на прибуток
Сплачені відсотки
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
II. Рух коштів у результаті
інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності
III. Рух коштів у результаті
фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в
дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів

3566
3567
3570
3580
3585
3195

3200
3205
3215
3220
3225
3230
3235

3250
3255
3260
3270
3275
3280

3290
3295

3300
3305
3310
3340
3345
3350
3355
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЮКIВБУДТЕХМОНТАЖ"

01

найменування

Звіт про власний капітал
За 2013 р.
Форма № 4
Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток) за
звітний період
Інший сукупний дохід за звітний
період
Дооцінка (уцінка) необоротних
активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу
асоційованих і спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку, належна
до бюджету відповідно до
законодавства

Код за ДКУД

Код
рядка

Зареєстрований
(пайовий)
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

2
4000

3

4

5

6

4005
4010
4090
4095
4100

Нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)
7
409

163

163

0

0

0

409
127

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8

9

10
572

0

0

0
0
0
572
127

4110

0

4111

0

4112

0

4113
4114

0
0

4116

0

4200
4205

0
0

4210

0

4215

0

Сума чистого прибутку на
створення спеціальних (цільових)
фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій
(часток)
Анулювання викуплених акцій
(часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості
акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4220

0

4225

0

4240
4245

0
0

4260
4265

0
0

4270

0

4275
4280

0
0

4290
4291

0
0

4295
4300

0
163

0
0

0
0

0
0

127
536

0
0

0
0

127
699

Примітки:
Статутний капітал товариства станом на 31.12.2013 р. складає 162 620 (сто шістдесят дві тисячі шістсот двадцять) грн., поділений на 16262 (шістнадцять тисяч двісті шістдесят дві) простих
іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. кожна і складається з внесків засновників.
Статутний капітал станом на 31.12.2013 р. сформовано та сплачено в повному обсязі згідно чинного законодавства грошовими коштами в сумі 10 312,50 грн. та майном в сумі 152 307,50
грн.
Викуплених акцій власного випуску на балансі немає.
За період діяльності товариства збільшення статутного капіталу за рахунок додаткового випуску акцій або збільшення їх номінальної вартості не проводилось.
Розподіл та виплата дивідендів в 2013 році не проводились. Накопичення суми дивідендів не здійснювалось.
У звітному періоді нарахування та використання резервного капіталу не здійснювалось.
Власний капітал товариства становить на початок звітного періоду 572 тис.грн., на кінець періоду - 699 тис.грн.
Співвідношення розміру статутного капіталу та вартості чистих активів акціонерного товариства відповідає ст. 155 Цивільного кодексу України.

Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV
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