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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.  

Генеральний 

директор 
      

Зайченко Володимир Вiкторович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
24.04.2013 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2012 рік  

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента 
 

Приватне акцiонерне товариство "Укренерготранс" 
 

1.2. Організаційно-правова форма емітента 
 

Приватне акціонерне товариство 
 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
 

32082812 
 

1.4. Місцезнаходження емітента 
 

Дніпропетровська , -, 49050, м. Днiпропетровськ, вул. Володi Дубiнiна, буд. 8 
 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
 

056 371-05-83 056 371-05-83 
 

1.6. Електронна поштова адреса емітента 
 

klivasov@uet.dp.ua 
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.10.2013 

 
(дата) 

2.2. Річна інформація опублікована у "Бюлетень "Цiннi папери України" №81   29.04.2013 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www.uetrans.com в мережі Інтернет 24.04.2013 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 

Емiтентом 30.10.2013 р.на сайтi http://www.stockmarket.gov.ua було 
повторно розмiщено рiчний звiт. У розмiщеному звiтi емiтентом 

самостiйно виявлено помилку та у зв’язку з чим внесено виправлення.



2 

 

Зміст 

1. Основні відомості про емітента: 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

в) банки, що обслуговують емітента X 

г) основні види діяльності X 

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 
 

е) інформація про рейтингове агентство 
 

є) інформація про органи управління емітента 
 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 

акцій (розміру часток, паїв)  

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 
 

4. Інформація про посадових осіб емітента: 

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

6. Інформація про загальні збори акціонерів X 

7. Інформація про дивіденди 
 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент 
 

9. Відомості про цінні папери емітента: 

а) інформація про випуски акцій емітента X 

б) інформація про облігації емітента 
 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

г) інформація про похідні цінні папери 
 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 
 

10. Опис бізнесу 
 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

в) інформація про зобов'язання емітента X 

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 

паперів  

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, X 
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що виникала протягом звітного періоду 

14. Інформація про стан корпоративного управління X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 

відбулися протягом звітного періоду 

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 

року 
 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 
 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

20. Основні відомості про ФОН 
 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

24. Правила ФОН 
 

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку 
X 

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період 

(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації 

до Комісії) 

X 

27. Аудиторський висновок X 

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності  

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 
 

30. Примітки 

Договiр з рейтинговим агентством не укладений, рейтингування не 

проводилося. 

Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, тому що вiдповiдно 

до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, 

затвердженого рiшенням ДКЦПФР № 1591 вiд 19.12.2012 р., акцiонернi 
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товариства не вказують дану iнформацiю 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, емiтентом випуск облiгацiй не 

здiйснювався. 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутня, емiтентом 

випуск iнших цiнних паперiв не здiйснювався. 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня, емiтентом випуск похiдних 

цiнних паперiв не здiйснювався. 

Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, 

емiтентом викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався. 

Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, випуск 

цiнних паперiв у без документарнiй формi iснування, сертифiкати не 

видавались. 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та 

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, так як 

заповнюються емiтентами, якi займаються видами дiяльностi, що 

класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 

розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв 

економiчної дiяльностi. 

Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних 

паперiв вiдсутня, борговi цiннi папери емiтентом не випускались. 

Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй та iнформацiя про склад, 

структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня так як iпотечнi облiгацiї 

емiтентом не випускались. 

Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових 

платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за 

якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття: 

iнформацiя вiдсутня, емiтентом прострочених строкiв сплати чергових 

платежiв за кредитними договорами немає. 

Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, випуски iпотечних 

сертифiкатiв емiтентом не здiйснювався. 

Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не вказується у зв'язку з її 

вiдсутнiстю. 

Iнформацiя про основнi вiдомостi про ФОН, iнформацiя про випуски 

сертифiкатiв ФОН, iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, 

розрахунок вартостi чистих активiв ФОН та правила ФОН вiдсутня, не було 

випускiв ФОН. 

Емiтентом Рiчна фiнансова звiтнiсть, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi не складалась, у зв'язку з цим iнформацiя не 

розкривається. 

Звiт про корпоративне управлiння не заповнений, так як емiтент не є 

фiнансовою установою. 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi емiтентом не подається, не було випуску 

цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами 

нерухомостi. 

 

Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть 

акцiй (розмiру часток, паїв) приватним акцiонерним товариством не надається 

згiдно з Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. 

Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi приватним 

акцiонерним товариством не надається згiдно з Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. 

Iнформацiя про дивiденди приватним акцiонерним товариством не надається 

згiдно з Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. 
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Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент 

приватним акцiонерним товариством не надається згiдно з Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. 

Опис бiзнесу приватним акцiонерним товариством не надається згiдно з 

Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. 

Емiтентом на сайтi http://www.stockmarket.gov.ua було повторно розмiщено 

рiчний звiт. У розмiщеному звiтi емiтентом самостiйно виявлено помилку та у 

зв’язку з чим внесено виправлення. 
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3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

Приватне акцiонерне товариство "Укренерготранс" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

ПрАТ "Укренерготранс" 

3.1.3. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс 

49050 

3.1.5. Область, район 

Дніпропетровська , - 

3.1.6. Населений пункт 

м. Днiпропетровськ 

3.1.7. Вулиця, будинок 

вул. Володi Дубiнiна, буд. 8 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

А01 063841 

3.2.2. Дата державної реєстрації 

16.09.2002 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

210000 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

210000 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

Публiчне акцiонерне товариство "ПУМБ" м. Донецьк 

3.3.2. МФО банку 

334851 

3.3.3. Поточний рахунок 

26001962503605 

  

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

Публiчне акцiонерне товариство ДФ АБ "Експрес-Банк" 
 

3.3.5. МФО банку 
 

306964 
 

3.3.6. Поточний рахунок 
 

2600907841101 
 

3.4. Основні види діяльності 

52.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту 

49.20 Вантажний залiзничний транспорт 

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний 

орган, що 

видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Надання послуг з перевезення небезпечних вантажiв 

залiзничним транспортом 
АВ548916 07.04.2011 

Мiнiстерство 

iнфраструктури 

України 

необмежена 

Опис 
Лiцензiя видана безстроково, та не потребує 

продовження. 

  

6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада 

Генеральний директор 

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

Зайченко Володимир Вiкторович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СТ 155717 05.02.2010 Києво-Святошинським РВ ГУМВС України в Київськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

1962 

6.1.5. Освіта** 

Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

23 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПрАТ "Укренерготранс" - Генеральний директор Iнших посад протягом своєї дiяльностi посадова 

особа не обiймала. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших 
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пiдприємствах.  

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента встановленi Статутом товариства, Контрактом 

з Генеральним директором, посадовою iнструкцiєю. Розмiр виплаченої винагороди установлений 

згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi 

емiтентом не надавалася. 

У звiтному перiодi змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись на пiдставi рiшення 

Наглядової ради засiдання якої вiдбулось 27.03.2012 року (протокол №81/Т/2012 вiд 27.03.2012 р.). 

Пiдставами для прийняття рiшення про змiну у персональному складi посадових осiб є закiнчення 

строку повноважень, на який Зайченка Володимира Вiкторовича було обрано Генеральним 

директором Товариства, та обрання Генерального директора Товариства на новий строк. 

Iнформацiя щодо стажу керiвної роботи та перелiк попереднiх посад: Стаж керiвної роботи 23 

роки;  

Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав - ПрАТ "Укренерготранс" - 

Генеральний директор. 

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.  

Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не 

притягалась. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Головний бухгалтер 

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

Павлова Тетяна Григорiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АЕ 503741 31.03.1997 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

1965 

6.1.5. Освіта** 

Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

18 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Головний бухгалтер - ПрАТ "Укренерготранс" Iнших посад протягом своєї дiяльностi посадова 

особа не обiймала. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах. 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента встановленi Статутом товариства, посадовою 

iнструкцiєю. Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є 

конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. 

У звiтному перiодi змiн у персональному складi посадових осiб не вiдбувалось. 

Iнформацiя щодо стажу керiвної роботи та перелiк попереднiх посад: Стаж керiвної роботи 18 

роки;  
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Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав - Головний бухгалтер - ПрАТ 

"Укренерготранс" 

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.  

Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не 

притягалась. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

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

Железняк Анатолiй Леонiдович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 624683 16.01.1998 Харкiвським РУ ГУ МВАС України в м. Києвi 

6.1.4. Рік народження** 

1963 

6.1.5. Освіта** 

Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

8 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав - член Наглядової ради ПрАТ 

"Укренерготранс"; Займає посаду директора у Дочiрнiй фiрмi "ГАЛЬ - Дженералтранс" 

(мiсцезнаходження пiдприємства: 03035, м.Київ, Солом'янський район, вул. Стадiонна, будинок 5). 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента встановленi Статутом товариства, посадовою 

iнструкцiєю, договором з посадовою особою. Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно 

штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом 

не надавалася. 

У звiтному перiодi змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись на пiдставi рiшення 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 28 лютого 2012 року (протокол №14/2012 

вiд 28.02.2012 р.). Пiдставою прийняття рiшення про змiну у персональному складi посадових осiб 

є переобрання членiв Наглядової ради у зв'язку з закiнченням термiну повноважень.  

Iнформацiя щодо стажу керiвної роботи та перелiк попереднiх посад: Стаж керiвної роботи 8 роки; 

Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав - член Наглядової ради ПрАТ 

"Укренерготранс";  

Займає посаду директора у Дочiрнiй фiрмi "ГАЛЬ - Дженералтранс" (мiсцезнаходження 

пiдприємства: 03035, м.Київ, Солом'янський район, вул. Стадiонна, будинок 5). 

Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не 

притягалась. 

* 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. 

6.1.1. Посада 
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Голова Наглядової Ради 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Об'єднаний транспортний холдинг" 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н 33051460 д/н 

6.1.4. Рік народження** 

0 

6.1.5. Освіта** 

д/н 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

0 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

д/н 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента встановленi Статутом товариства, посадовою 

iнструкцiєю. Розмiр виплаченої винагороди - винагорода не надавалася. Винагорода у натуральнiй 

формi емiтентом не надавалася. 

У звiтному перiодi змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись на пiдставi рiшення 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 28 лютого 2012 року (протокол №14/2012 

вiд 28.02.2012 р.). Пiдставою прийняття рiшення про змiну у персональному складi посадових осiб 

є переобрання членiв Наглядової ради у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Секретар Наглядової ради 

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

Консорцiум "Iндустрiальна група" 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н 32961940 д/н 

6.1.4. Рік народження** 

0 

6.1.5. Освіта** 

д/н 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

0 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

д/н 
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6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента встановленi Статутом товариства, посадовою 

iнструкцiєю. Розмiр виплаченої винагороди - винагорода не надавалася. Винагорода у натуральнiй 

формi емiтентом не надавалася. 

У звiтному перiодi змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись на пiдставi рiшення 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 28 лютого 2012 року (протокол №14/2012 

вiд 28.02.2012 р.). Пiдставою прийняття рiшення про змiну у персональному складi посадових осiб 

є переобрання членiв Наглядової ради у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

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

Публiчне акцiонерне товариство "ЗНВКIФ "Схiдно-Європейський iнвестицiйний фонд" 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н 32494301 д/н 

6.1.4. Рік народження** 

0 

6.1.5. Освіта** 

д/н 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

0 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

д/н 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента встановленi Статутом товариства, посадовою 

iнструкцiєю. Розмiр виплаченої винагороди - винагорода не надавалася. Винагорода у натуральнiй 

формi емiтентом не надавалася. 

У звiтному перiодi змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись на пiдставi рiшення 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 28 лютого 2012 року (протокол №14/2012 

вiд 28.02.2012 р.). Пiдставою прийняття рiшення про змiну у персональному складi посадових осiб 

є переобрання членiв Наглядової ради у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Ревiзор 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кобижча" 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
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д/н 21538873 д/н 

6.1.4. Рік народження** 

0 

6.1.5. Освіта** 

д/н 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

0 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

д/н 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента встановленi Статутом товариства, посадовою 

iнструкцiєю. Розмiр виплаченої винагороди - винагорода не надавалася. Винагорода у натуральнiй 

формi емiтентом не надавалася. 

У звiтному перiодi змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись на пiдставi рiшення 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 28 лютого 2012 року (протокол №14/2012 

вiд 28.02.2012 р.). Пiдставою прийняття рiшення про змiну у персональному складi посадових осiб 

є переобрання Ревiзора у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. 

* 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. 
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової 

особи 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Генеральний 

директор 

Зайченко Володимир 

Вiкторович 

СТ 155717 05.02.2010 Києво-

Святошинським РВ ГУМВС 

України в Київськiй областi 

16.07.2008 3 1.5 3 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Железняк Анатолiй 

Леонiдович 

СН 624683 16.01.1998 

Харкiвським РУ ГУ МВАС 

України в м. Києвi 

16.07.2008 3 1.5 3 0 0 0 

Голова 

Наглядової 

Ради 

Товариство з 

обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"Об'єднаний 

транспортний холдинг" 

д/н 33051460 д/н 16.07.2008 190 95 190 0 0 0 

Секретар 

Наглядової 

ради 

Консорцiум 

"Iндустрiальна група" 
д/н 32961940 д/н 16.07.2008 2 1 2 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Публiчне акцiонерне 

товариство "ЗНВКIФ 

"Схiдно-Європейський 

iнвестицiйний фонд" 

д/н 32494301 д/н 16.07.2008 1 0.5 1 0 0 0 

Ревiзор 

Товариство з 

обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"Кобижча" 

д/н 21538873 д/н 16.07.2008 1 0.5 1 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Павлова Тетяна 

Григорiвна 

АЕ 503741 31.03.1997 

Кiровським РВ ДМУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 

областi 

 
0 0 0 0 0 0 

Усього 200 100 200 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  
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7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Товариство з 

обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"Об'єднаний 

транспортний 

холдинг" 

33051460 

03056 Україна м. Київ - 

м. Київ вул. 

Борщагiвська, буд. 97-Б 

16.07.2008 190 95 190 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Усього 190 95 190 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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8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
28.02.2012 

Кворум 

зборів** 
98.5 

Опис 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та секретаря загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства, обрання лiчильної комiсiї Товариства. 2. Прийняття рiшення про 

припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 3. Прийняття рiшення про припинення 

повноважень Ревiзора Товариства. 4. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 5. Обрання 

Ревiзора Товариства. 6. Затвердження умов договорiв, якi мають бути укладенi iз посадовими особами 

органiв управлiння Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: З питання № 1 порядку 

денного Загальних зборiв «Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства, 

обрання лiчильної комiсiї Товариства» Вирiшили: 1. Обрати головою Загальних зборiв Шкарупу 

Ростислава Геннадiйовича. 2. Обрати секретарем Загальних зборiв Згурського Дмитра Юрiйовича. 3. 

Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв в наступному складi: - Дрiгола Наталiя Миколаївна – 

голова лiчильної комiсiї; - Клiвасов Артем Олександрович – член лiчильної комiсiї, пiдтвердити 

повноваження лiчильної комiсiї Загальних зборiв щодо оформлення результатiв голосування з 

питання №1 порядку денного Загальних зборiв «Обрання голови та секретаря загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства, обрання лiчильної комiсiї Товариства» та встановити, що повноваження членiв 

лiчильної комiсiї Загальних зборiв припиняються пiсля остаточного пiдрахунку голосiв з усiх питань 

порядку денного та складання протоколу Загальних зборiв. З питання № 2 порядку денного Зборiв 

«Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства» Вирiшили: 

Припинити з дати прийняття цього рiшення повноваження членiв Наглядової ради Товариства: - 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Об’єднаний транспортний холдинг» - голова Наглядової 

ради; - Консорцiум «IНДУСТРIАЛЬНА ГРУПА» - секретар Наглядової ради; - Публiчне акцiонерне 

товариство «Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд «Схiдно-

Європейський iнвестицiйний фонд» - член Наглядової ради; - Железняк Анатолiй Леонiдович – член 

Наглядової ради. З питання № 3 порядку денного Зборiв «Прийняття рiшення про припинення 

повноважень Ревiзора Товариства» Вирiшили: Припинити з дати прийняття цього рiшення 

повноваження ревiзора Товариства – Товариства з обмеженою вiдповiдальнiсть «КОБИЖЧА». З 

питання № 4 порядку денного Зборiв «Обрання членiв Наглядової ради Товариства» Вирiшили: 

Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осiб: - Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «Об’єднаний транспортний холдинг»; - Консорцiум «IНДУСТРIАЛЬНА ГРУПА»; - 

Публiчне акцiонерне товариство «Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний 

iнвестицiйний фонд «Схiдно-Європейський iнвестицiйний фонд»; - Железняк Анатолiй Леонiдович. З 

питання № 5 порядку денного Зборiв «Обрання Ревiзора Товариства» Вирiшили: Обрати з дати 

прийняття цього рiшення ревiзором Товариства Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«КОБИЖЧА». З питання № 6 порядку денного Зборiв «Затвердження умов договорiв, якi мають бути 

укладенi iз посадовими особами органiв управлiння Товариства» Вирiшили: 1. Затвердити умови 

договору з членом Наглядової ради Товариства Железняком Анатолiєм Леонiдовичем, якi викладенi у 

проектi договору, що є додатком 1 до протоколу Загальних зборiв. 2. Уповноважити голову Загальних 

зборiв пiдписати вiд iменi Товариства договiр з членом Наглядової ради Товариства Железняком 

Анатолiєм Леонiдовичем. Перелiк питань порядку денного було запропоновано та затверджено 

Наглядовою радою товариства. Iншi особи пропозицiї до перелiку питань порядку денного зборiв не 

подавали. Iнiцiатором проведення загальних зборiв була Наглядова рада. 

 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
27.03.2012 

Кворум 

зборів** 
99 

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови i секретаря Загальних 
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зборiв, обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства. 2. Розгляд звiту Генерального директора 

Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 3. Розгляд звiту Наглядової 

ради Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 4. Розгляд звiту 

Ревiзора Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Затвердження 

висновкiв Ревiзора Товариства щодо достовiрностi рiчного звiту Товариства за 2011 рiк. 5. 

Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк. 6. Прийняття рiшення про розподiл прибутку i 

збиткiв Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: З питання № 1 порядку денного 

Загальних зборiв «Обрання голови i секретаря Загальних зборiв, обрання членiв лiчильної комiсiї 

Товариства» Вирiшили: 1. Обрати головою Загальних зборiв Шкарупу Ростислава Геннадiйовича. 2. 

Обрати секретарем Загальних зборiв Згурського Дмитра Юрiйовича. 3. Обрати лiчильну комiсiю 

Загальних зборiв в наступному складi: - Дрiгола Наталiя Миколаївна – голова лiчильної комiсiї; - 

Клiвасов Артем Олександрович – член лiчильної комiсiї, пiдтвердити повноваження лiчильної комiсiї 

Загальних зборiв щодо оформлення результатiв голосування з питання №1 порядку денного Загальних 

зборiв «Обрання голови i секретаря Загальних зборiв, обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства» та 

встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв припиняються пiсля 

остаточного пiдрахунку голосiв з усiх питань порядку денного та складання протоколу Загальних 

зборiв. З питання № 2 порядку денного Зборiв «Розгляд звiту Генерального директора Товариства за 

2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду» Вирiшили: Взяти до вiдома звiт 

Генерального директора Товариства за 2011 рiк. З питання № 3 порядку денного Зборiв «Розгляд звiту 

Наглядової ради Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду» 

Вирiшили: Взяти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк. З питання № 4 порядку 

денного Зборiв «Розгляд звiту Ревiзора Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 

його розгляду. Затвердження висновкiв Ревiзора Товариства щодо достовiрностi рiчного звiту 

Товариства за 2011 рiк» Вирiшили: Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства щодо 

достовiрностi рiчного звiту Товариства за 2011 рiк. З питання № 5 порядку денного Зборiв 

«Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк» Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 

2011 рiк (у формi рiчної фiнансової звiтностi) з наступними основними показниками: - активи 

Товариства станом на 31 грудня 2011 року: 40 123 тис. грн.; - чистий прибуток Товариства за 2011 рiк: 

9 118 тис. грн. З питання № 6 порядку денного Зборiв «Прийняття рiшення про розподiл прибутку i 

збиткiв Товариства» Вирiшили: 1. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фiнансово-

господарської дiяльностi у 2011 роцi, у сумi 9 118 тис. грн. не розподiляти. 2. Дивiденди не 

нараховувати та не виплачувати. Перелiк питань порядку денного було запропоновано та затверджено 

Наглядовою радою товариства. Iншi особи пропозицiї до перелiку питань порядку денного зборiв не 

подавали. Iнiцiатором проведення загальних зборiв була Наглядова рада. 

 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
10.04.2012 

Кворум 

зборів** 
98 

Опис 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї 

Товариства. 2. Затвердження значних правочинiв, укладених Товариством в 2011 р.; 3. Попереднє 

схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 2012 р. Результати 

розгляду питань порядку денного: З питання № 1 порядку денного Загальних зборiв «Обрання 

лiчильної комiсiї Товариства» Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв в наступному 

складi: - Дрiгола Наталiя Миколаївна – голова лiчильної комiсiї; - Клiвасов Артем Олександрович – 

член лiчильної комiсiї, пiдтвердити повноваження лiчильної комiсiї Загальних зборiв щодо 

оформлення результатiв голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборiв «Обрання 

голови i секретаря Загальних зборiв, обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства» та встановити, що 

повноваження членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв припиняються пiсля остаточного пiдрахунку 

голосiв з усiх питань порядку денного та складання протоколу Загальних зборiв. З питання № 2 

порядку денного Зборiв «Затвердження значних правочинiв, укладених Товариством у 2011 р.» 

Вирiшили: Затвердити правочини, вчиненi Генеральним директором Товариства вiд iменi Товариства: 

- Укладення Договору комiсiї № 03-08/11 вiд 29.08.2011 з ТОВ «ПIК «Енерго-Iнвест»; - Укладення 

Договору транспортного експедирування №01.10.2/1311 вiд 22.11.2011 з ПАТ «Криворiзький 

залiзорудний комбiнат».». З питання № 3 порядку денного Зборiв «Попереднє схвалення значних 

правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 2012 р.» Вирiшили: Попередньо схвалити 

укладання значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року 

з дати проведення цих Загальних зборiв, а саме: А) укладення Договорiв про проведення розрахункiв 
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та надання послуг з пiдприємствами Укрзалiзницi на суму, що не перевищує 400 000 000 (чотириста 

мiльйонiв) гривень кожний, з визначенням умов Договору на власний розсуд, а саме з: • ДП «Одеська 

залiзниця»; • ДП «Донецька залiзниця»; • ДП «Пiвденно-Захiдна залiзниця»; • ДП «Пiвденна 

залiзниця»; • ДП «Приднiпровська залiзниця»; • ДП «Львiвська залiзниця»; B) пiдписання змiн та 

доповнень до Договорiв з ПАТ «Алчевський металургiйний комбiнат» на суму, що не перевищує 300 

000 000 (триста мiльйонiв) гривень кожне, з визначенням iнших умов договорiв на власний розсуд, а 

саме: - Договору транспортного експедирування № 035/2007-062/2603 вiд 09.10.2006 р.; - Договору 

про органiзацiю перевезень вантажiв Оператором у залiзничному рухомому складi №1.10.2/1-062/200 

вiд 25.01.2007 р.; - Договору комiсiї № 1.10.2/4-061/735 вiд 15.04.2009 р.; - Договору транспортного 

експедирування № 1.10.2/23-062/1300 вiд 01.12.2010 р. C) пiдписання змiн та доповнень до Договорiв 

з ПАТ «Алчевський коксохiмiчний завод» на суму, що не перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) 

гривень кожний, з визначенням iнших умов договорiв на власний розсуд, а саме: 1. Договору 

транспортного експедирування № 1.10.2/110579ю вiд 27.03.2007 р.; 2. Договору транспортного 

експедирування № 1.10.2/30-11/792ю вiд 27.08.2007 р.; D) пiдписання змiн та доповнень до Договору з 

ПАТ «Днiпровський металургiйний комбiнат» на суму, що не перевищує 300 000 000 (триста 

мiльйонiв) гривень, з визначенням iнших умов Договору на власний розсуд, а саме: Договору № 

01.10.2/22/11-0170-02 вiд 01.12.2010 р. I) пiдписання змiн та доповнень до Договору з ПАТ 

«Криворiзький залiзорудний комбiнат» на суму, що не перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) 

гривень, з визначенням iнших умов Договору на власний розсуд, а саме: Договору транспортного 

експедирування № 01.10.2/1311 вiд 22.11.2011 р. F) пiдписання змiн та доповнень до Договору з ПАТ 

«Пiвденний гiрничо-збагачувальний комбiнат» на суму, що не перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) 

гривень, з визначенням iнших умов Договору на власний розсуд, а саме Договору № 1.10.2/1182а вiд 

21.07.2010 р. Перелiк питань порядку денного було запропоновано та затверджено Наглядовою радою 

товариства. Iншi особи пропозицiї до перелiку питань порядку денного зборiв не подавали. 

Iнiцiатором проведення загальних зборiв була Наглядова рада. 
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11. Відомості про цінні папери емітента 

11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

09.07.2010 68/04/1/10 

Днiпропетровське 

територiальне 

управлiння Державної 

комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку 

UA4000078299 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
1050 200 210000 100 

Опис 
Торгiвля цiнними паперами Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснюється. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

Товариства на фондових бiржах не було. Рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося. 
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13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 

емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
833 1832 0 0 833 1832 

будівлі та 

споруди 
7 6 0 0 7 6 

машини та 

обладнання 
687 615 0 0 687 615 

транспортні 

засоби 
115 1180 0 0 115 1180 

інші 24 31 0 0 24 31 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 833 1832 0 0 833 1832 

Опис На 31.12.2012 року в балансi пiдприємства в рядку 030 «Основнi засоби: залишкова вартiсть» 

вiдображена залишкова вартiсть основних засобiв, придбаних пiдприємством . Основнi засоби 

вiдображенi в балансi за вартiстю, яка отримана як рiзниця мiж первiсною вартiстю та зносом. До 

основних засобiв в балансi пiдприємства вiднесенi активи, що вiдповiдають вимогам Положення 

(стандарту) бухгалтерського облiку «Основнi засоби» (П(С)БО 7, затвердженого наказом Мiнфiну 

України вiд 27.05.2000 № 92, первiсна вартiсть яких перевищує 2 500 грн. й строк корисного 

використання (експлуатацiї) бiльше одного року. Пiдприємством використовується прямолiнiйний 

метод нарахування амортизацiї. Строк корисного використання основних засобiв встановлений 

пiдприємством самостiйно при прийняттi об’єкта до бухгалтерського облiку, виходячи з 

очiкуваного перiоду часу, на протязi якого необоротнi активи будуть використовуватися 

пiдприємством чи з їх використанням буде виготовлений (виконаний) очiкуваний об’єм робiт та 

послуг. Строк корисного використання основних засобiв визначений пiдприємством в дiапазонi 

вiд 2 до 15 рокiв. Таблиця № 2 Строки корисного використання об’єктiв основних засобiв 1 

Будiвлi та споруди (витрати на ремонт орендованого майна) Вiд 10 рокiв 2 Машини та обладнання 

Вiд 2 до 10 рокiв 3 Транспортнi засоби Вiд 5 до 10 рокiв 4 Iнструменти, прилади, iнвентар Вiд 4 до 

10 рокiв 5 Iншi основнi засоби Вiд 12 до 15 рокiв До складу iнших необоротних матерiальних 

активiв входять малоцiннi необоротнi матерiальнi активи, строк корисного використання яких 

бiльше одного року та вартiсть яких дорiвнює або є меншою вiд 2 500 грн. Амортизацiя групи 

активiв «Iншi необоротнi матерiальнi активи» нараховується в першому мiсяцi використання 

об’єктiв у розмiрi 100% вiд їхньої вартостi. Наявнiсть i рух основних засобiв, а також сума 

нарахованої амортизацiї в звiтному роцi приведенi в роздiлi 2 форми № 5 «Примiтки до фiнансової 

звiтностi» за 2012 р. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, якi 

продовжують експлуатуватися, на кiнець звiтного перiоду складає 242 тис. грн. Вартiсть основних 

засобiв, придбаних за рахунок цiльового фiнансування, у пiдприємства не має. Сума капiтальних 

iнвестицiй в придбання основних засобiв i iнших необоротних активiв за 2012 рiк склала 1 688 тис. 

грн. Угоди на придбання в майбутньому основних засобiв станом на 31.12.2012 р. не укладенi. 

Загальна кiлькiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 290 одиниць. Загальна 

кiлькiсть iнших необоротних матерiальних активiв на кiнець звiтного перiоду складає 226 
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одиниць.  

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

16538 28309 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
210 210 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

210 210 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй 

ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського 

облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. 

Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi 

активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi 

зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв 

Висновок Вартiсть чистих активiв ПрАТ "Укренерготранс" бiльша вiд розмiру статутного капiталу. 

Таким чином, вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються. Вартiсть чистих 

активiв визначена як рiзниця мiж вартiстю майна пiдприємства i його зобов’язаннями 

вiдповiдно до рекомендацiй ДКЦПiФР i Мiнiстерства фiнансiв України й складає станом на 

31.12.2012 р. 28 309 тис. грн. Вiдповiдно до Статуту товариства i Господарського Кодексу 

України резервний капiтал формується у розмiрi не менше 25% вiд статутного капiталу. 

Резервний капiтал створюється й визнається в бухгалтерському облiку i звiтностi пiсля 

затвердження рiчної фiнансової звiтностi зборами учасникiв. Резервний капiтал на протязi 

звiтного перiоду не змiнювався та складає 53 тис. грн. Нерозподiлений прибуток за 

результатами дiяльностi пiдприємства станом на 31.12.2012 р. складає 28 046 тис. грн.  

13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 918 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0 X X 
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Інші зобов'язання X 82988 X X 

Усього зобов'язань X 112215 X X 

Опис: Додаткова iнформацiя вiдсутня 
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15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці 

новин 
Вид інформації 

1 2 3 

28.02.2012 28.02.2012 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента  

01.03.2012 01.02.2012 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента  

27.03.2012 28.03.2012 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента  

 

16. Відомості про аудиторський висновок. 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 

фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю аудиторська 

фірма «КАУПЕРВУД» 

Код за Єдиним державним реєстром підприємств та 

організацій України 

20219083 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською 

палатою України 

Сертифікат аудитора  Серії А №-
004632, виданий на підставі рішення 
Аудиторської палати України № 100 
від 30.03.2001 р., продовжений 
рішенням АПУ  № 211/4 від 25.02.2010 
р. дійсний до 30.03.2015 р 

Останній звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 

за період що розпочався 01 січня 

2012 року та закінчився 31 грудня 

2012 року станом на кінець дня 

31.12.2012 року 
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ІНФОРМАЦІЯ 

про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2012 3 2 

2 2011 1 0 

3 2010 2 1 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія  X 
 

Акціонери  
 

X 

Реєстратор  
 

X 

Депозитарій  
 

X 

Інше (запишіть): д/в Ні 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?  

 
Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): д/в Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Внесення змін до статуту товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зміну типу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх 

повноважень   
X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про 
 

X 
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дострокове припинення їх повноважень 

Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi загальнi збори не скликалися. Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради  4 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  1 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  3 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  3 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
3 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  У складi наглядової ради iнших 

комiтетiв не створено 

Інші (запишіть)  У складi наглядової ради iнших 

комiтетiв не створено 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 

роботу з акціонерами? (так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 
 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій   
X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  
 

X 

Інше (запишіть)  д/в 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства?  
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Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  
 

X 

Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  X 
 

Інше (запишіть): д/в 
 

X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X 

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена   
X 

Інше (запишіть)  д/в 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так 

 

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.  

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 1  

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 

загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

 

Загальні збори 

акціонерів 

Засідання 

наглядової 

ради 

Засідання 

правління 

Члени правління (директор)  Ні Ні Ні 

Загальний відділ  Ні Ні Ні 

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)  Ні Ні Ні 

Юридичний відділ (юрист)  Так Так Так 

Секретар правління  Ні Ні Ні 

Секретар загальних зборів  Ні Ні Ні 

Секретар наглядової ради  Ні Ні Ні 

Корпоративний секретар  Ні Ні Ні 

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами  Ні Ні Ні 

Інше(запишіть): немає  Ні Ні Ні 
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Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)  Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)  Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи 

бюджету  
Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови правління  Ні Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання членів правління  Ні Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови наглядової ради  Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання членів наглядової ради  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії  Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

правління  
Ні Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради  
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів правління  
Ні Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження аудитора  Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Так Ні Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  
 

X 

Положення про наглядову раду  
 

X 

Положення про виконавчий орган (правління)  
 

X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію  
 

X 
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Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  iншi документи вiдсутнi 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах  

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

ДКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві  

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера  

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет- 

сторінці 

акціонерного 

товариства  

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Так Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Так Ні Так Так Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?  

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  X 
 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів  
 

X 

Наглядова рада  X 
 

Правління або директор  
 

X 

Інше (запишіть)  д/в 
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Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  д/в 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія  X 
 

Наглядова рада  
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант  X 
 

Перевірки не проводились  
 

X 

Інше (запишіть)  д/в 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?  

 
Так Ні 

З власної ініціативи  X 
 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  
 

X 

Інше (запишіть)  д/в 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  
 

X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): д/в  
 

X 
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Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так 

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 

системі України (далі - особа)?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень особи  
 

X 

Не задовольняли умови договору з особою  
 

X 

Особу змінено на вимогу: 
 

акціонерів 
 

X 

суду 
 

X 

Інше (запишіть) У 2010 роцi товариством було 

проведено дематерiалiзацiю 

випуску акцiй документарної 

форми iснування у 

бездокументарну форму, що стало 

причиною змiни особи, яка веде 

облiк прав власностi на акцiї у 

депозитарнiй системi України. 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

д/в  

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/в  

Звіт про корпоративне управління* 

Мета провадження діяльності фінансової установи 
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* 

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою 

установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

* 

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та 

виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

* 

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової 

установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність 

таких заходів. 

* 

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або відсутність такої системи. 

* 

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 

(контролю). 

* 

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 

фінансової установи розмір, або їх відсутність. 

* 

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 

встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

* 

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-

фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність. 

* 

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

* 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного 

протягом року. 

* 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 

* 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає 

аудиторські послуги фінансовій установі. 

* 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що 

надавалися фінансовій установі протягом року. 

* 
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Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів 

та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 

* 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі 

протягом останіх п`яти років. 

* 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора 

Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності 

фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 

здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 

* 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність механізму розгляду скарг. 

* 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 

скарги. 

* 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан 

розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 

(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). 

* 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 

результати їх розгляду. 

* 
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КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 

2012 | 12 | 

31 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Укренерготранс" 
за ЄДРПОУ 32082812 

Територія 
 

за КОАТУУ 1210136600 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган 

державного 

управління 
 

за КОДУ - 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 52.29 

Середня кількість 

працівників 
78 

 

Одиниця виміру: 

тис.грн.  

Адреса 
49050, м. Днiпропетровськ, вул. Володi 

Дубiнiна, буд. 8  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):     

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V 
 

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
  

Баланс 

на 31.12.2012 р. 

Актив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 

- залишкова вартість 010 175 115 

- первісна вартість 011 371 332 

- накопичена амортизація 012 ( 196 ) ( 217 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 833 1832 

- первісна вартість 031 2322 3245 

- знос 032 ( 1489 ) ( 1413 ) 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

- первісна вартість 036 0 0 

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 
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Довгострокові фінансові інвестиції: 

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
040 0 0 

- інші фінансові інвестиції 045 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 26 0 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 

нерухомості 
055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0 

Відстрочені податкові активи 060 0 0 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 1034 1947 

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 79 87 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 0 0 

Готова продукція 130 0 0 

Товари 140 0 0 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 10358 11962 

- первісна вартість 161 10370 11974 

- резерв сумнівних боргів 162 ( 12 ) ( 12 ) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

- за бюджетом 170 21 17 

- за виданими авансами 180 20235 21544 

- з нарахованих доходів 190 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 200 784 59243 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1 63 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 6920 15742 

- у т.ч. в касі 231 0 0 

- в іноземній валюті 240 580 1018 

Інші оборотні активи 250 1 531 

Усього за розділом II 260 38979 110207 

III. Витрати майбутніх періодів 270 68 61 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 40081 112215 
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Пасив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 210 210 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 0 0 

Резервний капітал 340 53 53 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 16275 28046 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 16538 28309 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0 

Інші забезпечення 410 0 0 

Сума страхових резервів 415 0 0 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 

Цільове фінансування 420 0 0 

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0 

Усього за розділом II 430 0 0 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків 440 0 0 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 55 9 

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 

Усього за розділом III 480 55 9 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 0 0 

Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями 
510 31 0 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1934 3822 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з одержаних авансів 540 12851 75279 

- з бюджетом 550 2339 909 

- з позабюджетних платежів 560 0 0 

- зі страхування 570 0 0 

- з оплати праці 580 0 7 
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- з учасниками 590 24 24 

- із внутрішніх розрахунків 600 4740 3855 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 

групами вибуття, утримуваними для продажу 
605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 1569 1 

Усього за розділом IV 620 23488 83897 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 40081 112215 

Примітки Данi вiдсутнi 

Керівник Зайченко Володимир Вiкторович 

Головний 

бухгалтер 

Павлова Тетяна Григорiвна 
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КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 

2012 | 12 | 

31 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Укренерготранс" 
за ЄДРПОУ 32082812 

Територія 
 

за КОАТУУ 1210136600 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган 

державного 

управління 
 

за СПОДУ - 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 52.29 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):     

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V 
 

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
  

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

за 31.12.2012 р. 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
010 52450 41939 

Податок на додану вартість 015 8152 6898 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 
025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 7466 ) ( 5331 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
035 36832 29710 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 9003 ) ( 6607 ) 

Валовий: 

- прибуток 050 27829 23103 

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 15243 8189 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 12879 ) ( 10462 ) 

Витрати на збут 080 ( 378 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 14538 ) ( 8399 ) 
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У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у 

наслідок сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

- прибуток 100 15277 12431 

- збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 0 0 

Інші доходи 130 164 0 

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною 

допомогою (131) 
131 0 

Фінансові витрати 140 ( 9 ) ( 62 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 160 ( 40 ) ( 22 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

- прибуток 170 15392 12347 

- збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток 

від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 

наслідок припинення діяльності 

176 0 0 

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 

наслідок припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 3621 ) ( 3262 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

- прибуток 190 11771 9085 

- збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 

Надзвичайні: 

- доходи 200 0 0 

- витрати 205 ( 0 ) ( 9 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

- прибуток 220 11771 9076 

- збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 734 625 
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Витрати на оплату праці 240 12614 9523 

Відрахування на соціальні заходи 250 2994 2405 

Амортизація 260 712 406 

Інші операційни витрати 270 3262 2348 

Разом 280 20316 15307 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту 

акцію 
330 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 

Примітки Данi вiдсутнi 

Керівник Зайченко Володимир Вiкторович 

Головний 

бухгалтер 

Павлова Тетяна Григорiвна 
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КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 

2012 | 12 | 

31 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Укренерготранс" 
за ЄДРПОУ 32082812 

Територія 
 

за КОАТУУ 1210136600 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган 

державного 

управління 
 

за СПОДУ - 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 52.29 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):     

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V 
 

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
  

 

Звіт про рух грошових коштів 

за 31.12.2012 р. 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від:  

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 908359 871249 

Погашення векселів одержаних 015 0 0 

Покупців і замовників авансів 020 0 0 

Повернення авансів 030 337 4251 

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 385 51 

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 

Цільового фінансування 060 0 0 

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 

Інші надходження 080 64872 0 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 863650 ) ( 828660 ) 

Авансів 095 ( 0 ) ( 16028 ) 

Повернення авансів 100 ( 48255 ) ( 333 ) 

Працівникам 105 ( 10370 ) ( 7968 ) 

Витрат на відрядження 110 ( 960 ) ( 517 ) 
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Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 13431 ) ( 8396 ) 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 5372 ) ( 1623 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 3408 ) ( 2790 ) 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 

платежів) 
130 ( 2060 ) ( 1589 ) 

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 33 ) 

Інші витрачання 145 ( 15353 ) ( 347 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 11094 7267 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 -9 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 11094 7258 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Реалізація: 

- фінансових інвестицій 180 0 0 

- необоротних активів 190 196 0 

- майнових комплексів 200 0 0 

Отримані: 

- відсотки 210 0 0 

- дивіденди 220 0 0 

Інші надходження 230 0 0 

Придбання: 

- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) 

- необоротних активів 250 ( 2026 ) ( 666 ) 

- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -1830 -666 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -1830 -666 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження власного капіталу 310 0 0 

Отримані позики 320 0 0 

Інші надходження 330 0 0 

Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 360 ( 4 ) ( 89 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -4 -89 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -4 -89 

Чистий рух коштів за звітній період 400 9260 6503 

Залишок коштів на початок року 410 7500 997 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 
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Залишок коштів на кінець року 430 16760 7500 

Примітки Данi вiдсутнi 

Керівник Зайченко Володимир Вiкторович 

Головний 

бухгалтер 

Павлова Тетяна Григорiвна 
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КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Укренерготранс" за ЄДРПОУ 32082812 

Територія 
 

за КОАТУУ 1210136600 

Організаційно-правова 

форма господарювання 
Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган державного 

управління  
за СПОДУ - 

Вид економічної діяльності 
 

за КВЕД 52.29 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):     

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V 
 

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
  

 

Звіт про власний капітал 

за 31.12.2012 р. 

Стаття Код 
Статутний 

капітал 

Пайовий 

капітал 

Додатковий 

вкладений 

капітал 

Інший 

додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок року 010 210 0 0 0 53 15343 0 0 15606 

Коригування: 

Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 932 0 0 932 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року 
050 210 0 0 0 53 16275 0 0 16538 

Переоцінка активів: 



43 

 

Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка незавершеного 

будівництва 
080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка незавершеного 

будівництва 
090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий прибуток (збиток) за 

звітний період 
130 0 0 0 0 0 11771 0 0 11771 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

статутного капіталу 
150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу 
160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників: 

Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу 
190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених акцій 

(часток) 
220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплений акцій 

(часток) 
230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Зменшення номінальної вартості 

акцій 
250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі: 

Списання невідшкодованих 

збитків 
260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 11771 0 0 11771 

Залишок на кінець року 300 210 0 0 0 53 28046 0 0 28309 

Примітки Данi вiдсутнi 

Керівник Зайченко Володимир Вiкторович 

Головний бухгалтер Павлова Тетяна Григорiвна 
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Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік 

I. Нематеріальні активи 

Групи нематеріальних 

активів 

Код 

рядка 

Залишок на початок року 

Надійшло 

за рік 

Переоцінка (дооцінка +, 

уцінка -) 
Вибуло за рік 

Нараховано 

амортизації 

за рік 

Втрати від 

зменшення 

корисності 

за рік 

Інші зміни за рік Залишок на кінець року 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісної 

(переоціненої 

вартості) 

накопиченої 

амортизації 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісної 

(переоціненої 

вартості) 

накопиченої 

амортизації 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

накопичена 

амортизація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Права користування 

природними ресурсами 
010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права користування 

майном 
020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на комерційні 

позначення 
030 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 

Права на об'єкти 
промислової властивості 

040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Авторське право та 
суміжні з ним права 

050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші нематеріальні 

активи 
070 363 195 25 0 0 65 65 86 0 1 0 324 216 

Разом 080 371 196 25 0 0 65 65 86 0 1 0 332 217 

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0 

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0 

II. Основні засоби 

Групи основних засобів 
Код 

рядка 

Залишок на 

початок року 
Надійшло 

за рік 

Переоцінка 

(дооцінка +, уцінка 

-) 

Вибуло за рік 
Нараховано 

амортизації 

за рік 

Втрати від 

зменшення 

корисності 

за рік 

Інші зміни за рік 
Залишок на 

кінець року 

у тому числі 

одержані за 

фінансовою 

орендою 

передані в 

оперативну 

оренду 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

первісної 

(переоціненої 

вартості) 

зносу 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

первісної 

(переоціненої 

вартості) 

зносу 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
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Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвестиційна 
нерухомість 

105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капітальні витрати на 
поліпшення земель 

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинки, споруди та 

передавальні пристрої 
120 10 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 4 0 0 0 0 

Машини та обладнання 130 1093 406 304 0 0 173 147 350 0 0 0 1224 609 0 0 0 0 

Транспортні засоби 140 822 707 1210 0 0 524 514 135 0 0 0 1508 328 0 0 0 0 

Інструменти, прилади, 

інвентар (меблі) 
150 146 127 30 0 0 0 0 22 0 0 0 176 149 0 0 0 0 

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші основні засоби 180 74 74 0 0 0 16 16 0 0 0 0 58 58 0 0 0 0 

Бібліотечні фонди 190 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 

Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 

200 133 130 93 0 0 1 1 93 0 0 0 225 222 0 0 0 0 

Тимчасові (нетитульні) 
споруди 

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші необоротні 

матеріальні активи 
250 42 40 0 0 0 0 0 1 0 0 0 42 41 0 0 0 0 

Разом 260 2322 1489 1637 0 0 714 678 602 0 0 0 3245 1413 0 0 0 0 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0 

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0 

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 242 

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0 

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0 
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З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 

III. Капітальні інвестиції 

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 0 0 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 1570 0 

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 93 0 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 25 0 

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0 

Інші 330 0 0 

Разом 340 1688 0 

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За рік 

На кінець року 

довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: 
асоційовані підприємства 

350 0 0 0 

дочірні підприємства 360 0 0 0 

спільну діяльність 370 0 0 0 

Б. Інші фінансові інвестиції в: 
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 

380 0 0 0 

акції 390 0 0 0 

облігації 400 0 0 0 

інші 410 0 0 0 
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Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0 

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0 

за справедливою вартістю (422) 0 

за амортизованою вартістю (423) 0 

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю  (424) 0 

за справедливою вартістю (425) 0 

за амортизованою собівартістю (426) 0 

V. Доходи і витрати 

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 

440 0 0 

Операційна курсова різниця 450 145 360 

Реалізація інших оборотних активів 460 196 27 

Штрафи, пені, неустойки 470 0 3 

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0 

Інші операційні доходи і витрати 490 14902 14148 

у тому числі:  

відрахування до резерву сумнівних боргів 
491 X 0 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: 
асоційовані підприємства 

500 0 0 

дочірні підприємства 510 0 0 

спільну діяльність 520 0 0 

В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 

530 0 X 

Проценти 540 X 9 

Фінансова оренда активів 550 0 0 
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Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0 

Г. Інші доходи та витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 

570 0 0 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 

Результат оцінки корисності 590 0 0 

Неопераційна курсова різниця 600 0 0 

Безоплатно одержані активи 610 0 X 

Списання необоротних активів 620 X 13 

Інші доходи і витрати 630 164 27 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0 

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 % 

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0 

VI. Грошові кошти 

Найменування показника Код рядка На кінець року 

1 2 3 

Каса 640 0 

Поточний рахунок у банку 650 16756 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 4 

Грошові кошти в дорозі 670 0 

Еквіваленти грошових коштів 680 0 

Разом 690 16760 

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0 

VII. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і резервів 
Код 

рядка 

Залишок 

на 

початок 

року 

Збільшення за звітний рік 

Використано у 

звітному році 

Сторновано 

використану 

суму у звітному 

році 

Сума очікуваного 

відшкодування витрат 

іншою стороною, що 

врахована при оцінці 

забезпечення 

Залишок 

на кінець 

року 
нараховано 

(створено) 

додаткові 

відрахування 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на виплату відпусток 

працівникам 
710 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на 

додаткове пенсійне забезпечення 
720 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на 

виконання гарантійних зобов’язань 
730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на 

реструктуризацію 
740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на 

виконання зобов’язань щодо обтяжливих 

контрактів 

750 0 0 0 0 0 0 0 

 
760 0 0 0 0 0 0 0 

 
770 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв сумнівних боргів 775 12 0 0 0 0 0 12 

Разом 780 12 0 0 0 0 0 12 

VIII. Запаси 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Балансова вартість на кінець 

року 

Переоцінка за рік 

збільшення чистої вартості 

реалізації 
уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 5 0 0 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби  810 0 0 0 

Паливо 820 19 0 0 

Тара і тарні матеріали 830 0 0 0 

Будівельні матеріали  840 0 0 0 

Запасні частини 850 63 0 0 

Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 
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Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 0 0 0 

Незавершене виробництво 890 0 0 0 

Готова продукція 900 0 0 0 

Товари 910 0 0 0 

Разом 920 87 0 0 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0 

переданих у переробку (922) 0 

оформлених в заставу (923) 0 

переданих на комісію (924) 0 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0 

Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Всього на кінець року 

у т.ч. за строками не погашення 

до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 11974 11974 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 37 37 0 0 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0 

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 

072) 
980 0 

XI. Будівельні контракти 
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Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 

Заборгованість на кінець звітного року: 

- валова замовників 1120 0 

- валова замовникам 1130 0 

- з авансів отриманих 1140 0 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0 

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 3667 

Відстрочені податкові активи: 
 

- на початок звітного року 1220 0 

- на кінець звітного року 1225 0 

Відстрочені податкові зобов’язання: 
 

- на початок звітного року 1230 55 

- на кінець звітного року 1235 9 

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 3621 

у тому числі: 
 

- поточний податок на прибуток 1241 3667 

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0 

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 -46 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0 

у тому числі: 
 

- поточний податок на прибуток 1251 0 
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- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0 

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 688 

Використано за рік - усього 1310 0 

в тому числі на: 
 

- будівництво об’єктів 1311 0 

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0 

- з них машини та обладнання 1313 0 

- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0 

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0 

 
1316 0 

 
1317 0 

XIV. Біологічні активи 

 

Групи біологічних 

активів 

Код 

рядка 

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

Залишок на початок 

року Надійшло 

за рік 

Вибуло за рік Нараховано 

амортизації 

за рік 

Втрати від 

зменшення 

корисності 

Вигоди від 

відновлення 

корисності 

Залишок на кінець 

року 
Залишок 

на 

початок 

року 

Надійшло 

за рік 

Зміни 

вартості 

за рік 

Вибуло 

за рік 

Залишок 

на 

кінець 

року 
первісна 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісна 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісна 

вартість 

накопичена 

амортизація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Довгострокові біологічні 

активи - усього 

у тому числі: 

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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інші довгострокові 

біологічні активи 
1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні біологічні 

активи - усього 

у тому числі: 

1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

тварини на вирощуванні 

та відгодівлі 
1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

біологічні активи в стані 
біологічних перетворень 

(крім тварин на 

вирощуванні та 
відгодівлі) 

1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

 
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

інші поточні біологічні 

активи 
1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування  (1431) 0 

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) 0 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження 

права власності 
(1433) 0 

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 

первісного 

визнання 
Уцінка 

Виручка 

від 

реалізації 

Собівартість 

реалізації 

Фінансовий результат 

(прибуток +, збиток -) від 

дохід витрати реалізації 

первісного 

визнання та 

реалізації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продукція та додаткові 

біологічні активи рослинництва - 

усього 

у тому числі: 

1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
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з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

додаткові біологічні активи 

рослинництва 
1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Продукція та додаткові 

біологічні активи тваринництва - 

усього 

у тому числі: 

1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

додаткові біологічні активи 

тваринництва 
1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Сільськогосподарська продукція 

та додаткові біологічні активи - 

разом 

1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
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Керівник Зайченко Володимир Вiкторович 

Головний бухгалтер Павлова Тетяна Григорiвна 
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Інформація щодо аудиторського висновку 
 

 
Власникам цінних паперів та 
Генеральному директору 
ПрАТ «Укренерготранс» 
пану Зайченко В.В.  
(для подання до НКЦПФР) 
  

 
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) 

щодо фінансової звітності  
Приватного акціонерного товариства «Укренерготранс» 

за 2012 рік станом на 31.12.2012 року 
 

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності Приватного акціонерного товариства 
«Укренерготранс»,  за  2012 рік станом на кінець дня 31 грудня 2012 року (далі – «фінансова звітність»), що 
включає баланс станом на 31 грудня 2012 р., звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, 
звіт про власний капітал та примітки до фінансової звітності (Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

Основні відомості про емітента: повне найменування – Приватне акціонерне товариство 
«Укренерготранс» (ПрАТ «Укренерготранс»), код ЄДРПОУ - 32082812; місцезнаходження: поштовий індекс – 
49050, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Володі Дубініна, будинок 8; дата 
державної реєстрації - 16.09.2002 р.   

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності Приватного акціонерного товариства 
«Укренерготранс»,  (далі – підприємство”) відповідно до Договору про надання аудиторських послуг № 651 
от 23.11.2012 р. (дата початку проведення аудиту – 23.11.2012 р., дата закінчення проведення аудиту –    
28.02.2013 р.). 

 
Відповідальність керівництва за фінансову  звітність 
 

Керівництво підприємства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення 
фінансової звітності згідно вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (із змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку (із змінами та доповненнями). Керівництво підприємства відповідає: за створення 
необхідних умов для правильного ведення бухгалтерського обліку; за дотримання єдиних методологічних 
засад бухгалтерського обліку; за складання та надання достовірної фінансової звітності, яка не повинна 
містити помилок та викривлень; за вибір послідовної облікової політики, яка включає принципи оцінки статей 
звітності та методи обліку окремих статей звітності.  

 
 
Відповідальність аудитора 
 
Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів 

аудиторської перевірки. Ми провели аудит у відповідності до вимог  «Міжнародних стандартів контролю 
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг», які прийняті в Україні в якості 
Національних стандартів аудиту, Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 № 3125-ХІІ (зі 
змінами та доповненнями), «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних 
паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 29.09.2011 № 1360, та інших законодавчих актів України.  

«Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 
послуг» вимагають від нас планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої 
впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок. Ми 
дотримувалися відповідних етичних вимог. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглядали заходи 
внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності. 
Аудит включає також оцінку використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених 
керівництвом, та оцінку загального представлення фінансової звітності. 

Ми вважаємо, що отримали відповідні та достатні аудиторські докази для висловлення нашої 
думки. 

 
Підстави для висловлення умовно-позитивної  думки 
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Підприємством на початок та на кінець звітного періоду не створювалися забезпечення на виплати 
відпусток що, на нашу думку,  вплинуло на відображення фінансових результатів діяльності підприємства, та 
вартості чистих активів і власного капіталу підприємства. 

 
Умовно-позитивна думка 
 
На нашу думку, за виключенням впливу на фінансову звітність вищенаведеного, фінансова 

звітність Приватного акціонерного товариства «Укренерготранс» в усіх суттєвих аспектах справедливо і 
достовірно відображає його фінансовий стан на кінець дня 31 грудня 2012 року, фінансові результати, рух 
грошових коштів та власного капіталу  за 2012 рік,  у відповідності до вимог Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (зі змінами та 
доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями) та 
інших нормативних документів, що регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку в Україні. 

 
 
Висловлення додаткових думок 
 
Вартість чистих активів підприємства відповідає  вимогам чинного законодавства України, а саме 

частині третій статті 155 Цивільного кодексу України. 
На момент складання цього аудиторського висновку строк надання  іншої інформації підприємства, 

що розкривається емітентом цінних паперів, та подається до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку разом з фінансовою звітністю не настав, така інформація ще не була  сформована, й у нас 
не було можливості ознайомитися та висловити думку стосовно цієї інформації.  

Нами не були виявлені факти, що ставлять під сумнів думку те, що виконання значних правочинів 
(10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідає 
вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». 

Система корпоративного управління підприємства перебуває у стані формування та удосконалення. 
Про це свідчить, зокрема, те, що у підприємства на дату надання аудиторського висновку положення про 
корпоративне управління та принципи (кодекс) етики корпоративного управління не затверджені.    

На підприємстві не створено окремого підрозділу з виконання функцій внутрішнього аудиту. 
Контрольні функції на підприємстві, окрім керівництва, здійснюються службою економічного аналізу.  

Нами не виявлено викривлень фінансової звітності підприємства внаслідок шахрайства. 
 
Параграф з інших питань 
  
Не змінюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на те, що фінансовий стан ПрАТ «Укренерготранс», 

може зазнати суттєвих змін під впливом сучасних тенденцій до погіршення в світовій й, відповідно, у 
вітчизняній економіці.  

 
 

Генеральний директор       В.В.Галасюк 
 
 

Аудитор          С.Г.Хвостенко 
(Сертифікат аудитора  Серії А №004632, виданий 
на підставі рішення Аудиторської палати України 
№ 100 від 30.03.2001 р., продовжений рішенням 
АПУ  № 211/4 від 25.02.2010 р. дійсний до 
30.03.2015 р.)   

 
 
 

28 лютого 2013 року                                                        м. Дніпропетровськ 
 
Основні відомості про аудитора 
Повне найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма 

«КАУПЕРВУД». 
Код ЄДРПОУ – 20219083. 
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0031, видане за рішенням 

Аудиторської палати України від 26.01.2001 № 98, термін дії свідоцтва продовжено рішенням Аудиторської 
палати України від 04.11.2010 № 221/3. 

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів (серія АБ № 
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001243), внесено до Реєстру відповідно до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 25.01.2011 № 35. 

Місцезнаходження - 49044, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 15-а. 
http:// www.galasyuk.com. 
Е-mail: root@cowperwood.dnepr.net. 
Тел./факс: +38(056) 370-19-76, +38(0562) 47-16-36. 

 
 

Примітки до фінансової звітності 
приватного акціонерного товариства «Укренерготранс» за 2012 рік 

 
1. Основні види діяльності 

Звичайними видами діяльності підприємства в звітному періоді були організація перевезення 
вантажів. 

 
2. Суттєві аспекти Облікової політики й представленої 

в звітності інформації 
 
Фінансова звітність підприємства підготовлена на основі діючих в Україні вимог бухгалтерського обліку 

й звітності, зокрема закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 
16.07.1999 р. № 996-XIV й Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших законодавчих й 
нормативних актів, що входять в систему регулювання бухгалтерського обліку й звітності підприємств в 
Україні, а також затвердженої керівником підприємства Облікової політики. 

Діюча в звітному періоді редакція Облікової політики затверджена наказом керівника підприємства від 
04.01.2012 р. № 2.2/1. 

При підготовці даної фінансової звітності керівництво підприємства передбачає, що підприємство буде 
здійснювати свою фінансово-господарську діяльність на протязі 12 місяців року, наступного за звітним, і не 
має наміру чи потреби в ліквідації, припиненні фінансово-господарської діяльності в подальшому чи 
зверненні за захистом від кредиторів. Оцінка активів й зобов’язань заснована на припущенні того, що 
підприємство зможе виконувати свої зобов’язання й реалізовувати свої активи в ході звичайної діяльності. 
 

3. Оцінка активів, передбачена обліковою політикою 
 
Первісна оцінка: 
• Вартість активів, придбаних за плату, визначається як сума фактичних витрат на придбання, за 

винятком податку на додану вартість й інших відшкодованих податків (крім випадків, передбачених 
законодавством України). 

• Собівартість матеріально-виробничих запасів, основних засобів при їх створенні підприємством 
визначається виходячи з фактичних витрат, пов’язаних з виробництвом даних запасів і необоротних активів. 

• Первісною вартістю активів, що відрізняються від грошових коштів, внесених в статутний капітал 
підприємства, визнається погоджена з засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість. 

• Первісною вартістю активів, що відрізняються від грошових коштів, отриманих підприємством за 
договором дарування (безоплатно), визнається їх справедлива вартість на дату прийняття до 
бухгалтерського обліку. Визначення справедливої вартості базується на ціни, що діє на дату оприбуткування 
майна, отриманого безоплатно, на даний чи аналогічний вид майна в операціях між обізнаними, 
зацікавленими й незалежними сторонами чи на основі незалежної експертної оцінки. В первісну вартість 
безоплатно отриманих активів включаються також інші витрати, пов’язані з доведенням цих акти до стану, в 
якому вони придатні до використання в запланованих цілях. 

• Первісною вартістю активів, отриманих за договорами, що передбачають виконання зобов’язань 
(сплату) не грошовими коштами, визнається справедлива вартість переданих активів. У випадку, якщо 
справедлива вартість переданого в обмін активу менша за його балансову вартість, різниця включається до 
витрат поточного періоду. 

• Активи, виявлені при проведенні інвентаризації, приймаються до бухгалтерського обліку за 
справедливою вартістю. 

Подальша оцінка: 
• Переоцінка основних засобів і нематеріальних активів Обліковою політикою підприємства не 

передбачена. 
• При зниженні вартості матеріально-виробничих запасів підприємство оцінює їх за чистою вартістю 

реалізації. 
• Довгострокові фінансові інвестиції в дочірні, асоційовані підприємства, спільну діяльність на дату 

балансу оцінюється підприємством за методом участі у капіталі, інші довгострокові  фінансові інвестиції 
оцінюються за справедливою вартістю чи, якщо справедливу вартість визначити неможливо, за 
собівартістю з врахуванням збитків від зменшення корисності. 

http://www.galasyuk.com/
mailto:root@cowperwood.dnepr.net
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• Поточні фінансові інвестиції підприємство оцінює за справедливою вартістю чи, якщо справедливу 
вартість визначити неможливо, за собівартістю з врахуванням збитків від зменшення корисності. 

• При наявності сумнівної дебіторської заборгованості на підприємстві створено резерв сумнівних 
боргів в сумі 12 000,00 грн. 

 
4.   Нематеріальні активи 

 
В балансі підприємства нематеріальні активи відображені за первісною вартістю за мінусом суми 

накопиченої амортизації за весь час їх використання. 
Амортизація нематеріальних активів нараховується шляхом накопичення відповідних сум на рахунку 

133 «Амортизація нематеріальних активів», виходячи зі строку корисного використання. 
Строки корисного використання  нематеріальних активів (за окремими групами): 

 
Таблиця № 1 

Групи та методи амортизації нематеріальних активів 
 

№ 
з/п 

Найменування групи 
Метод  

амортизації 
Строк корисного 

використання 

1 2 3 4 

1 

Авторське право й суміжні з ним права (комп’ютерні 
програми, компіляції баз даних, аудіовізуальні 
витвори (рекламні фільми і т.п.), створені на 
замовлення підприємства, й інші активи, що 
відповідають критеріям визнання НМА 

Прямолінійний Не більше 4 років 

 
Перевірка нематеріальних активів на знецінення здійснюється у порядку, визначеному П(С)БО 28 

«Зменшення корисності активів». 
Наявність й рух нематеріальних активів в звітному періоді представлено в розділі I ф. № 5 «Примітки 

до фінансової звітності» за 2012 р. 
Переоцінка нематеріальних активів підприємством не проводилась . 
Нематеріальних активів, переданих в заставу й отриманих за рахунок цільових асигнувань, 

підприємство не має. 
 

5.  Основні засоби 
 

На 31.12.2012 року в балансі підприємства в рядку 030 «Основні засоби: залишкова вартість» 
відображена залишкова вартість основних засобів, придбаних підприємством . 

Основні засоби відображені в балансі за вартістю, яка отримана як різниця між первісною вартістю та 
зносом. 

До основних засобів в балансі підприємства віднесені активи, що відповідають вимогам Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку «Основні засоби»  
(П(С)БО 7, затвердженого наказом Мінфіну України від 27.05.2000 № 92, первісна вартість яких перевищує 2 
500 грн. й строк корисного використання (експлуатації) більше одного року. 

Підприємством використовується прямолінійний метод нарахування амортизації. Строк корисного 
використання основних засобів встановлений підприємством самостійно при прийнятті об’єкта до 
бухгалтерського обліку, виходячи з очікуваного періоду часу, на протязі якого необоротні активи будуть 
використовуватися підприємством чи з їх використанням буде виготовлений (виконаний) очікуваний об’єм 
робіт та послуг. Строк корисного використання основних засобів визначений підприємством в діапазоні від 2 
до 15 років. 

Таблиця № 2 
Строки корисного використання об’єктів основних засобів 

 

№ 
з/п 

Прийняті підприємством строки корисного 
використання об’єктів основних засобів (за основними 

групами). Найменування групи 

Строк корисного 
використання 

1 2 3 

1 
Будівлі  та споруди (витрати на ремонт орендованого 
майна) 

Від 10 років 

2 Машини та обладнання Від 2 до 10 років 

3 Транспортні засоби Від 5 до 10 років 

4 Інструменти, прилади, інвентар Від 4 до 10 років 

5 Інші основні засоби Від 12 до 15 років 
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До складу інших необоротних матеріальних активів входять малоцінні необоротні матеріальні активи, 
строк корисного використання яких більше одного року та вартість яких дорівнює або є меншою від 2 500 
грн. 

Амортизація групи активів «Інші необоротні матеріальні активи» нараховується в першому місяці 
використання об’єктів у розмірі 100%  від їхньої вартості. 

Наявність і рух основних засобів, а також сума нарахованої амортизації в звітному році приведені в 
розділі 2 форми № 5 «Примітки до фінансової звітності» за 2012 р. 

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують експлуатуватися, на 
кінець звітного періоду складає 242 тис. грн. 

Вартість основних засобів,  придбаних за рахунок цільового фінансування, у підприємства не має. 
Сума капітальних інвестицій в придбання основних засобів і інших необоротних активів за 2012 рік 

склала 1 688 тис. грн. 
Угоди на придбання в майбутньому основних засобів станом на 31.12.2012 р.  не укладені. 
Загальна кількість основних засобів на кінець звітного періоду складає         290 одиниць. 
Загальна кількість інших необоротних матеріальних активів на кінець звітного періоду складає 226 

одиниць. 
 

6. Запаси 
 

Для оцінки запасів, відображених в фінансовій звітності на початок і кінець звітного періоду, 
використана їх первісна вартість. Балансова вартість запасів в розрізі окремих кваліфікаційних груп 
приведена в розділі VIII «Запаси» ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» 2012 року. 

Сировина і матеріали у фінансовій звітності оцінені у сумі фактичних затрат з їх придбання з 
врахуванням транспортно-заготівельних витрат (відхилення у вартості матеріалів і товарів враховуються 
відокремлено, але враховані у вартості запасів при підготовці звітності). 

Спеціальні інструменти, спеціальні пристрої і спеціальне обладнання вартістю не більше 2 500 грн. за 
одиницю й строком корисного використання більше одного року визнаються об’єктами інших необоротних 
матеріальних активів і амортизуються у порядку, встановленому обліковою політикою підприємства. 

Спеціальні інструменти, спеціальні пристрої і спеціальне обладнання строком корисного використання 
менше одного року визнаються матеріально-виробничими запасами незалежно від вартості. 

Вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО. 
Методи оцінки матеріально-виробничих запасів в звітному і попередньому періоді не змінювалися. 
 

7.  Витрати майбутніх періодів 
 
Витрати майбутніх періодів приймаються до обліку, якщо строк користування отриманим правом, 

роботою, послугою чи строк, до якого відносяться витрати підприємства, чітко визначений умовами договору 
чи строк користування придбаною цінністю договором не визначений, але відомо, що вона буде 
використовуватись не тільки в процесі  проведення робіт та надання послуг поточного місяця, але й в 
подальшому – в процесі  наданні послуг, здійснення торгової діяльності чи управління підприємством. 

Основні групи витрат майбутніх періодів, представлені в рядку 270 форми № 1 «Баланс» на 
31.12.2012 року: 

 
Таблиця № 3 

 
Групи витрат майбутніх періодів на 31.12.2012 р. 

 

№ 
з/п 

Найменування групи 
витрат майбутніх 
періодів 

Врахована вартість, що підлягає погашенню 
після звітної дати, тис. грн. 

на протязі 12 
місяців 

більше ніж через 12 
місяців 

1 1 2 3 

1 Витрати на страхування 25 х 

2 
Інші витрати майбутніх 
періодів 

36 х 

3 Всього 61 х 

 
До складу статті «Інші оборотні активи» балансу підприємства (рядок 250) станом на  31.12.2012 р. 

відображено сальдо субрахунків 331 «Грошові документи в національній валюті» та згорнуто відображені 
суми податкового кредиту і податкових зобов’язань з податку на додану вартість за окремими 
господарськими операціями відповідно до вимог податкового законодавства України і вимог П(С)БО, а саме 
податкові зобов’язання за отриманими авансами, податкові зобов’язання з імпорту послуг та податковий 
кредит, непідтверджений податковими накладними у сумі 531  тис. грн. 
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8. Дебіторська заборгованість 
 
Заборгованість покупців і замовників визначена виходячи із цін, встановлених договорами між 

підприємством і покупцями (замовниками) з врахуванням всіх наданих підприємством знижок (націнок) та 
ПДВ. 

Відповідно до  облікової політики підприємства величина резерву сумнівних боргів визначається  в 
сумі 12 тис.  грн. Величина резерву сумнівних боргів станом на 31.12.2012 р. складає 12 тис. грн. На суму 
нарахованого резерву сумнівних боргів були зменшені статті балансу: рядок 160 «Дебіторська 
заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість». 

До складу іншої дебіторської заборгованості включені заборгованості, які не підлягають відображенню 
у складі інших статей обліку дебіторської заборгованості, а саме: розрахунки з претензій у сумі 12 тис. грн., 
розрахунки за послуги митниці - 12 тис. грн., позика працівнику  у сумі 13 тис. грн., заборгованість за 
векселями  у сумі 26 тис. грн. 

 
9. Грошові кошти 

 
Склад грошових коштів станом на 31.12.2012 р., представлений в балансі підприємства: 

 
Таблиця № 4 

 
Склад грошових коштів станом на 31.12.2012 р. 

 

№ 
з/п 

Показник 
На початок звітного 

періоду, тис. грн. 
На кінець звітного 
періоду, тис. грн. 

На кінець звітного 
періоду у валюті, 

тис. вал. од. 

1 2 3 4 5 

1 
Розрахункові 
рахунки в гривні 

6 920 15 742 х 

2 Валютні рахунки 580 1 018 127 тис. доларів США 

3 Каса 0 0 х 

4 Інші грошові кошти 0 0 х 

5 Всього 7 500 16 760  

 
Згідно з П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» дані про наявність і рух грошових коштів в іноземній 

валюті при складанні звіту про рух грошових коштів перераховані за курсом Національного банку України на 
дату складання фінансової звітності. 

При відображені руху грошових коштів в Звіті про рух грошових коштів у складі надходжень від 
операцій по реалізації послуг та в складі витрачання коштів на оплату послуг, наведені суми, які не є 
доходом підприємства та належать комітенту. 

До складу статті «Інші надходження» Звіту про рух грошових коштів від операційної діяльності 
включені надходження грошових коштів у сумі 64 872 тис. грн.: повернення коштів з депозитного рахунку – 
45 000 тис. грн., поповнення одного рахунку з рахунків розміщених в інших банках – 5 004 тис. грн., продаж 
валюти – 14 072 тис. грн., 747 тис. грн. - відсотки отримані по депозитній угоді, повернення коштів після 
продажу валюти - 45 тис. грн., інше – 4 тис. грн. 

 
До складу статті «Інші витрачання» Звіту про рух грошових коштів операційної діяльності включена у 

сумі 15 353 тис. грн.:  покупка валюти -      14 698 тис. грн., оформлення митних документів - 627 тис. грн., 
комісія банку від продажу валюти - 22 тис. грн., інше - 6тис. грн. 

 
До складу статті «Інші платежі» Звіту про рух грошових коштів  в результаті фінансової діяльності 

включені платежі у сумі 4 тис. грн. - платежі  по витратам пов’язаними з фінансовою орендою автомобіля. 
 

10. Капітал 
 

Власний капітал підприємства включає статутний капітал, інший додатковий капітал, резервний 
капітал і нерозподілений прибуток. Статутний капітал відповідно до статуту товариства зареєстрований в 
розмірі 210 000 грн. і розподілений на      200 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1 050 грн. 
Статутний капітал повністю сплачений і на протязі звітного періоду не змінювався. 

На дату затвердження звітності рішення про зміну величини статутного капіталу не приймалося. 
 
 
 
 
 



63 

 

Таблиця № 5 
 

Перелік осіб, частка яких в статутному капіталі перевищує 5% 
 

№ 
з/п 

Найменування юридичної 
особи, 

код ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість акцій 
(штук) 

% від 
загальної 
кількості 

акцій 

1 2 3 4 5 

2 
ТОВ «Об’єднаний транспортний 
Холдинг",  33051460 

м. Київ 190 95% 

 
Вартість чистих активів визначена як різниця між вартістю майна підприємства і його зобов’язаннями 

відповідно до рекомендацій ДКЦПіФР і Міністерства фінансів України й складає станом на 31.12.2012 р. 28 
309  тис. грн. 

Відповідно до Статуту товариства і Господарського Кодексу України резервний капітал формується у 
розмірі не менше 25% від статутного капіталу. Резервний капітал створюється й визнається в 
бухгалтерському обліку і звітності після затвердження річної фінансової звітності зборами учасників. 
Резервний капітал на протязі звітного періоду не змінювався та складає 53 тис. грн. 

Нерозподілений прибуток за результатами діяльності підприємства станом на  31.12.2012 р. складає 
28 046 тис. грн. 

 
11. Кредиторська заборгованість 

 
В рядку 610 балансу підприємства «Інші поточні зобов’язання» наведені зобов’язання, які не 

підлягають відображенню в складі інших статей кредиторської заборгованості.  Станом на 31.12.2012 року 
ця сума становить 1 тис. грн. 

У рядку 600 балансу відображена сума кредиторської заборгованості із внутрішніх розрахунків з 
пов’язаними особами, а саме  підприємством ТОВ «Інвестиційна вагонна компанія» (підприємство під 
спільним контролем) та ТОВ «Об'єднаний транспортний холдінг» (засновник) в сумі 3 855 тис. грн. 

 
12. Фінансові результати 

 
При визначенні доходу в звітному періоді використовувався метод нарахування. Доходи визнаються в 

бухгалтерському обліку і фінансовій звітності в момент виникнення, незалежно від дати надходження 
грошових коштів чи інших видів компенсацій. 

Дохід від реалізації (виручка)  визначається виходячи із ціни, встановленої договором між 
підприємством і покупцем (замовником). Підставою для відображення доходу від реалізації (виручки) є 
первинні документи (товарні накладні і акти), оформлені у встановленому  порядку. В Звіті про фінансові 
результати в рядку 010 представлені всі доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), визначені 
умовами договору з покупцями (замовниками) у сумі       52 450 тис. грн. Чистий дохід від реалізації за 
звітний період за вирахуванням податку на додану вартість, акцизного збору і інших відрахувань із доходу 
склав 36 832 тис. грн. Інший операційний доход за звітний період відображений у Звіті про фінансовий 
результат у сумі 15 243  тис. грн. 

Витрати в звітному періоді визнавались одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони 
були здійснені. Виробнича собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) відображена в Звіті 
про фінансові результати в сумі            9 003 тис. грн. Інші операційні витрати за 2012 р. склали 14 538  тис. 
грн. 

В статті «Адміністративні витрати» відображаються загальногосподарські витрати, пов’язані з 
управлінням і обслуговуванням підприємства. 

 
В статті «Витрати на збут» відображаються витрати пов’язані з рекламою. 
 

13. Податок на прибуток 
 

Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності  нараховані та  відображені в Звіті про 
фінансові результати в сумі 3 621 тис. грн. Вони складаються із суми поточного податку на прибуток за 
даними декларації про прибуток підприємства за 2012 рік у сумі 3667 тис. грн., з врахуванням суми 
тимчасових різниць нарахованих відповідно до П(С)БО 17 «Податок на прибуток» у сумі 9 тис. грн., та 
скореговані на суму відстрочених податкових зобов’язань попереднього звітного періоду в розмірі 55 тис. 
грн. 

Тимчасові різниці, прийняті для розрахунку податку на прибуток: 
• Різниця між залишковою вартістю основних засобів виробничого призначення за даними 

бухгалтерського й податкового обліку (тимчасова різниця, що підлягає  оподаткуванню (+))6  тис. грн.; 
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• Сума отриманих передплат на 01.01.2011 р.(тимчасова різниця, що підлягає  вирахуванню  (+)) 1 
тис. грн.; 

• Залишок резерву сумнівних боргів на балансовому рахунку 38 а кінець звітного періоду (тимчасова 
різниця, що підлягає  вирахуванню(+)) 12 тис. грн.; 

• Залишок витрат майбутніх періодів на 31.12.2011 р. (тимчасова різниця, що підлягає  оподаткуванню 
(-))   61 тис. грн.; 

• Сума виданих авансів до 01.01.2011 р.  та залишилась на кінець звітного періоду (тимчасова 
різниця, що підлягає  оподаткуванню (-))   8 тис. грн.; 

Всього згорнуто тимчасових різниць, що підлягає  оподаткуванню станом на 31.12.2012 р.  (-) 50 тис. 
грн. 

Застосована ставка податку на прибуток 19%. Відстрочені податкові зобов’язання відображені в 
балансі підприємства в рядку 460 склали  суму 9 тис. грн. 

 
14. Прибуток на акцію 

 
Середньорічна кількість простих акцій склала 200 штук. Скорегована середньорічна кількість простих 

акцій – 200 штук. 
В звітному періоді додаткового випуску акцій не було. Чистий прибуток і скоригований чистий прибуток 

на одну просту акцію за 2012 рік  складає 58,86  тис. грн. 
15. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах 

 
При формуванні фінансової звітності за 2012 р. на суми виявлених помилок і інших змін були здійснені 

корегування статей активів, капіталу і зобов’язань при їх відображені станом на 01.01.2012 р. і доходів, і 
витрат за попередній звітний рік:  

 Стаття балансу «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» зменшена на суму 18 
тис. грн., та на вказану суму зменшена стаття «Нерозподілений прибуток» на  підставі 
донарахування по ЕСВ по лікарняним листам за рахунок   ФСС з ТВП за 2011 р. Відповідні зміни 
внесені в Звіт про фінансові результати: збільшена стаття «Адміністративні витрати» на суму 18 тис. 
грн., та зменшений чистий прибуток на вказану суму; 

 Стаття балансу «Інша поточна дебіторська заборгованість»   зменшена на суму 24 тис. грн. та на 
вказану суму зменшена стаття «Нерозподілений прибуток» , внаслідок коригувань на суму 
утримання ПДФО з додаткових благ за 2011 р. Відповідні зміни внесені в Звіт про фінансові 
результати: збільшена стаття «Адміністративні витрати» на суму 24 тис. грн., та зменшений чистий 
прибуток; 

 Стаття балансу «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» збільшена на суму 9 тис. 
грн. та на цю ж суму зменшена стаття «Нерозподілений прибуток» внаслідок коригувань виконаних 
робіт, послуг за 2011 рік; 

 Стаття балансу “Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом” зменшена на суму 137 тис. грн. 
та на цю ж суму збільшено статтю «Нерозподілений прибуток». Вказані зміни виникли внаслідок 
коригувань на суму винагороди експедитора по договорам ТЕП з нерезидентами за 2011 р.,згідно 
Наказу ДПС  України № 610;  

 Стаття балансу  “Інші поточні зобов’язання” зменшена на суму 846 тис. грн. та  збільшено 
нерозподілений прибуток на цю суму, на підставі коригування доходу на суму ПДВ з витрат, що 
відшкодовуються по договору комісії з нерезидентом за 2011 р.  

З урахуванням вищевикладеного відповідні зміни найшли своє відображення в Звіті про власний капітал. 
 

16.   Інформація відносно операцій із пов’язаними особами 
 

Таблиця № 6 
 

№ 
з/п 

Пов’язана особа Характер відносин 
Вид 

операції 

Об’єм 
операцій, 
тис. грн. 

Метод 
визначення 

ціни 

1 2 3 4 5 6 

1 
ТОВ „Об'єднаний 
транспортний холдінг„ 

Засновник 
Надані 
послуги 

838 Звичайна ціна 

Продовження Таблиці № 6 

1 2 3 4 5 6 

2 
ТОВ „Об'єднаний 
транспортний холдінг„ 

Засновник 
отримані 
послуги 

5004 Звичайна ціна 

3 ТОВ „Інвестіційна Підприємство під Надані 47978 Звичайна ціна 
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вагонна компанія” спільним  контролем послуги 

4 
ТОВ „Інвестіційна 
вагонна компанія” 

Підприємство під 
спільним  контролем 

отримані 
послуги 

309862 Звичайна ціна 

 
Протягом звітного року персоналу підприємства було нараховано поточних виплат у сумі 12 614 тис. 

грн., виплат при звільненні 64,7 тис. грн. Інших  виплат персоналу не нараховувалось. 
 

17. Облік і звітність за сегментами 
 
Ризики і фінансові результати діяльності підприємства залежать головним чином від відмінностей 

виготовленої і реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). Організаційно-управлінська структура 
підприємства побудована за функціональними ознаками: виробництвом видів продукції і видам діяльності, 
тому пріоритетним звітним сегментом визнаний господарський сегмент, а допоміжними звітними сегментами 
– географічний виробничий і географічний збутовий. 

Пріоритетним звітним сегментом визнано господарський сегмент – «Організація перевезення 
вантажів». Сума чистого  доходу цього сегменту підприємства від реалізації продукції зовнішнім покупцям за 
звітний рік складає 52 075 тис. грн.  Фінансовий результат діяльності цього сегменту складає 15 392 тис. грн. 
Балансова вартість активів  звітного сегменту  складає 111 667 тис. грн. 

Інформація, яка характеризує частину діяльності підприємства в певних господарсько-економічних 
умовах приведена в Додатку до Приміток до річної фінансової звітності за 2012 р. (ф.6). 

 
18. Особлива інформація 

 
На протязі звітного року відбулися  події, визначені статтею 41 Закону України «Про цінні папери і 

фондовий ринок». 
1. На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укренерготранс», які відбулись 28 лютого 

2012 року (протокол №14/2012 від 28.02.2012 р.) виникла особлива інформація щодо зміни складу 
посадових осіб емітента, а саме:  

Посадова особа - Голова Наглядової ради ТОВ «Об'єднаний транспортний холдинг» (код ЄДРПОУ - 
33051460), відкликана з даної посади з 28.02.2012 року. Посадова особа - секретар Наглядової ради 
Консорціум «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА» (код ЄДРПОУ - 32961940), відкликана з даної посади з 28.02.2012 
року. Посадова особа - Член Наглядової ради Публічне акціонерне товариство «Закритий 
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Східно-Європейський інвестиційний 
фонд» (код ЄДРПОУ - 32494301), відкликана з даної посади з 28.02.2012 року. Посадова особа - член 
Наглядової ради ПрАТ «Укренерготранс» в особі Железняка Анатолія Леонідовича (паспорт СН 624683 
Харківським РУГУ МВС України в м. Києві 16.01.1998), відкликана з даної посади з 28.02.2012 року. 
Посадова особа - Ревізор ПрАТ «Укренерготранс» в особі ТОВ «КОБИЖЧА» (код ЄДРПОУ - 21538873) 
відкликана з даної посади з 28.02.2012 року.  

Посадова особа - Член Наглядової ради ТОВ «Об'єднаний транспортний холдинг» (код ЄДРПОУ - 
33051460), призначена на дану посаду з 28.02.2012 року строком на 3 роки. Посадова особа - Член 
Наглядової ради Консорціум «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА» (код ЄДРПОУ - 32961940), призначена на дану 
посаду з 28.02.2012 року строком на 3 роки. Посадова особа - Член Наглядової ради Публічне акціонерне 
товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Східно-
Європейський інвестиційний фонд» (код ЄДРПОУ - 32494301), призначена на дану посаду з 28.02.2012 року 
строком на 3 роки. Посадова особа - Член Наглядової ради Железняк Анатолій Леонідович (паспорт СН 
624683 Харківським РУГУ МВС України в м. Києві 16.01.1998), призначена на дану посаду з 28.02.2012 року 
строком на 3 роки. Посадова особа - Ревізор ПрАТ «Укренерготранс» в особі ТОВ «КОБИЖЧА» (код 
ЄДРПОУ - 21538873), призначена на дану посаду з 28.02.2012 року строком на 3 роки. 

2. На підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «Укренерготранс», засідання якої відбулось 01.03.2012 
року (протокол №79/Т/2012 від 01.03.2012 р.) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових 
осіб емітента, а саме: Посадова особа - Член Наглядової ради ТОВ «Об’єднаний транспортний холдинг» 
(код ЄДРПОУ – 33051460) призначена на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «Укренерготранс» з 
01.03.2012 року строком на 3 роки згідно статуту Товариства. Протягом своєї діяльності посадова особа 
займала посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «Укренерготранс». Посадова особа - Член Наглядової ради 
Консорціум «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА» (код ЄДРПОУ – 32961940), призначена на посаду Секретаря 
Наглядової ради ПрАТ «Укренерготранс» з 01.03.2012 року строком на 3 роки згідно статуту Товариства. 
Протягом своєї діяльності посадова особа займала посаду Секретаря Наглядової ради ПрАТ 
«Укренерготранс». 

3. На підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «Укренерготранс», засідання якої відбулось 27.03.2012 
року (протокол №81/Т/2012 від 27.03.2012 р.) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових 
осіб емітента, а саме: Посадова особа - Генеральний директор Зайченко Володимир Вікторович призначена 
на новий строк на посаду Генерального директора ПрАТ «Укренерготранс» з 28.03.2012 року строком на 3 
роки згідно статуту Товариства. Протягом своєї діяльності посадова особа займала посаду Генерального 
директора ПрАТ «Укренерготранс». 
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19.   Інвентаризація активів та зобов’язань 

 
Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності на підставі наказу 

від 28 листопада 2012 року № 2.2/60 підприємство здійснило річну інвентаризацію активів і зобов’язань, під 
час якої було перевірено й документально підтверджено їх наявність, стан і оцінка. 

Інвентаризація активів і зобов’язань ПрАТ „Укренерготранс” здійснена в строки: 
- основні засоби, малоцінні необоротні активи і нематеріальні активи,  малоцінні й швидкозношувані 

предмети, розрахунки з дебіторами й кредиторами станом на 31 грудня 2012 року; 
- сировина і матеріали, паливо, тара, товари, основні засоби і інші матеріальні необоротні активи на 

складах і в монтажі, незавершене виробництво, напівфабрикати станом на 31 грудня  2012 року; 
- каса, грошові кошти на рахунках в банках, розрахунки з закладами банку, резервів станом на 31 

грудня  2012 року. 
Інвентаризація розрахунків з дебіторами й кредиторами проведена частково. 
На підставі рішень центральної інвентаризаційної комісії, які затверджені керівником підприємства,  

інвентаризаційні різниці не виявлені . 
 
 

Керівник                   ___________________                                В.В.Зайченко  
 
 
 

Головний бухгалтер     ___________________                                Т.Г.Павлова  
 

 


