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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
	Приватне акцiонерне товариство "Буровик"
2. Організаційно-правова форма
	Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
	01039926
4. Місцезнаходження
	36002, Україна, Полтавська обл., Октябрський р-н, Полтава, Сосюри, 60
5. Міжміський код, телефон та факс
	(0532) 59-39-68, (0532) 59-39-68
6. Електронна поштова адреса 
	prat.burovik@yandex.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії


(дата)
2. Річна інформація опублікована у
№35 Вiдомостi НКЦПФР

22.02.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання) 
(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
burovik.nethouse.ua
в мережі Інтернет


(адреса сторінки)

(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
X
7. Інформація про посадових осіб  емітента:

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

9. Інформація про загальні збори акціонерів
X
10. Інформація про дивіденди

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
X
12. Відомості про цінні папери емітента:

   1) інформація про випуски акцій емітента
X
   2) інформація про облігації емітента

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

   4) інформація про похідні цінні папери

   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
   3) інформація про зобов'язання емітента
X
   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

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

17. Інформація про стан корпоративного управління

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

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

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
30. Річна фінансова звітність
X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки:
3. ПрАТ "Буровик" в 2015 не приймало участi в створеннi юридичних осiб. 4.В ПрАТ "Буровик" посада корпоративного секретаря вiдсутня.   5. ПрАТ"Буровик" не проводило обстеження дiяльностi нiяким рейтинговим агенством. 8. Акцiонери, якi володiють 10%  та бiльше акцiй емiтента вiдсутнi. 10. За пiдсумками роботи в 2015 роцi дивiденди не нараховувались. 12.2) ПрАТ "Буровик" облiгацiї не випускало i не придбавало. 12.3) ПрАТ "Буровик" в 2015 роцi нiякi iншi цiннi папери не випускало. 12.4) ПрАТ" Буровик" не має iнформацiї про похiднi цiннi папери. 12.5) ПрАТ "Буровик" не викупало власних акцiй в 2015 роцi.14.4)-14.5)Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не розкривається оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за КВЕД. 15. ПрАТ "Буровик"  не випускало борговi цiннi папери.16. Особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не виникало.


ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Приватне акцiонерне товариство "Буровик"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	ААВ №34058
3. Дата проведення державної реєстрації
	11.10.1994
4. Територія (область)
	Полтавська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	5520
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	8
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	52.10 - Складське господарство
	43.99 - Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н.в.i.у.
	43.13 - Розвiдувальне бурiння.
10. Органи управління підприємства
	
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	Полтавське ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк"
2) МФО банку
	331401
3) Поточний рахунок
	26001324723001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	
5) МФО банку
	
6) Поточний рахунок
	

12. 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
Пошук (розвiдка корисних копалин) №4 Бурiння спецiальних гiдрогеологiчних свердловин
АВ №521299
31.05.2010
Державна геологiчна служба

Опис
Лiцензiя безстрокова.
- Складання проектiв та кошторисiв;
- Бурiння та ремонт свердловин;
- Тампонування свердловин

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)




Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Робiтники орендного пiдприємства, якi не є орендарями, члени органiзацiї орендарiв, колишнi празiвни
   
100
Усього
100

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Голова правлiння, Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Яцун Володимир Федорович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КН 198570 10.07.1996 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
4) Рік народження
	1950
5) Освіта
	Середньо-технiчна спецiальна
6) Стаж роботи (років)
	22
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПП "НЛО" - директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	01.10.2011, обрано до переобрання
9) Опис
	Непогашенi судимостi у посадової особи ПрАТ "Буровик" за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi ПрАТ "Буровик".
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.


1) Посада
	Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Аксюк Михайло Степанович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КН 985877 12.10.0999 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
4) Рік народження
	1950
5) Освіта
	Середня спецiальна Гадяцьке ПТУ
6) Стаж роботи (років)
	2
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	УМБ треста "Укргазпромбуд".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	01.10.2011, обрано до переобрання
9) Опис
	Непогашенi судимостi у посадової особи ПрАТ "Буровик" за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi ПрАТ "Буровик".
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.


1) Посада
	Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Крутов Олександр Федорович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КО 401520 20.06.2002 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
4) Рік народження
	1959
5) Освіта
	Вища;Український держ.iнститут iнженерiв водного господарства
6) Стаж роботи (років)
	32
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПП "ЮКА"-директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	01.10.2011, обрано до переобрання
9) Опис
	Непогашенi судимостi у посадової особи ПрАТ "Буровик" за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi ПрАТ "Буровик".
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.


1) Посада
	Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Мирончук Юрiй Андрiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КН 219952 03.10.1996 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
4) Рік народження
	1947
5) Освіта
	Вища;Український держ. iнститут iнженерiв водного господарства
6) Стаж роботи (років)
	37
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	"Облводгосп"-начальник пiдроздiлу.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	01.10.2011, обрано до переобрання
9) Опис
	Непогашенi судимостi у посадової особи ПрАТ "Буровик" за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi ПрАТ "Буровик".
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.


1) Посада
	Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Даценко Євгенiй Вiкторович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КО 085424 17.02.2002 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
4) Рік народження
	1958
5) Освіта
	Середня
6) Стаж роботи (років)
	2
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПП "НЛО"-машинiст бурової установки.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	01.10.2011, обрано до переобрання
9) Опис
	Непогашенi судимостi у посадової особи ПрАТ "Буровик" за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi ПрАТ "Буровик".
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.


1) Посада
	Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Кротов Олександр Васильович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КН 465357 28.08.1997 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
4) Рік народження
	1949
5) Освіта
	Середньо-технiчна
6) Стаж роботи (років)
	37
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Пенсiонер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	01.06.2013, обрано на 3 роки
9) Опис
	Непогашенi судимостi у посадової особи ПрАТ "Буровик" за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi ПрАТ "Буровик".
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.


1) Посада
	Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Макуха Анатолiй Петрович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КН 090049 06.02.1996 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
4) Рік народження
	1950
5) Освіта
	Середня
6) Стаж роботи (років)
	2
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПрАТ "Буровик"-водiй.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	01.10.2011, обрано до переобрання
9) Опис
	Непогашенi судимостi у посадової особи ПрАТ "Буровик" за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi ПрАТ "Буровик".
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.


1) Посада
	Голова наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Федорiєнко Василь Макарович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КО 250535 15.06.2001 Полтавський РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
4) Рік народження
	1944
5) Освіта
	Вища;Полтавський будiвельний iнститут iм.Кондратенка
6) Стаж роботи (років)
	42
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПрАТ "Буровик"-директор.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	01.10.2011, обрано до переобрання
9) Опис
	Непогашенi судимостi у посадової особи ПрАТ "Буровик" за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi ПрАТ "Буровик".
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.


1) Посада
	Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Домiчковський Анатолiй Iванович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КО 481629 14.01.2003 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
4) Рік народження
	1951
5) Освіта
	Середня;Нiкопольське ПТУ
6) Стаж роботи (років)
	2
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПрАТ "Буровик"-машинiст бурової установки.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	01.10.2011, обрано до переобрання
9) Опис
	Непогашенi судимостi у посадової особи ПрАТ "Буровик" за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi ПрАТ "Буровик".
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.


1) Посада
	Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Скиба Галина Федорiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КН 686974 29.06.1998 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
4) Рік народження
	1960
5) Освіта
	Середня;
6) Стаж роботи (років)
	2
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПрАТ "Буровик"-секретар.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	01.10.2011, обрано до переобрання
9) Опис
	Непогашенi судимостi у посадової особи ПрАТ "Буровик" за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi ПрАТ "Буровик".
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.


1) Посада
	Голова ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Грицюта Галина Павлiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КН 125601 10.04.1996 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
4) Рік народження
	1950
5) Освіта
	Середньо-технiчна; Боярський технiкум гiдромелiорацiї
6) Стаж роботи (років)
	2
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПрАТ "Буровик"-iнженер по охоронi працi.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	01.10.2011, обрано до переобрання
9) Опис
	Непогашенi судимостi у посадової особи ПрАТ "Буровик" за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi ПрАТ "Буровик".
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.


1) Посада
	Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Курбацький Сергiй Анатолiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КН 092696 01.03.1996 Київський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
4) Рік народження
	1966
5) Освіта
	Вища; Полтавський будiвельний iнститут
6) Стаж роботи (років)
	30
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПрАТ "Буровик"-виконроб.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	01.10.2011, обрано до переобрання
9) Опис
	Непогашенi судимостi у посадової особи ПрАТ "Буровик" за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi ПрАТ "Буровик".
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.


1) Посада
	Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Сова Леонiд Олексiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КН 616161 21.04.1998 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
4) Рік народження
	1961
5) Освіта
	Вища; Український держ. iнститут iнженерiв водного господарства
6) Стаж роботи (років)
	26
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПТ "Сова та Любiченко-Полтававодбур"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	01.10.2011, обрано до переобрання
9) Опис
	Непогашенi судимостi у посадової особи ПрАТ "Буровик" за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi ПрАТ "Буровик".
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.


1) Посада
	Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Ловка Тетяна Миколаївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КН 673372 08.06.1998 Київський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
4) Рік народження
	1966
5) Освіта
	Середня
6) Стаж роботи (років)
	2
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Комiрник ПрАТ "Буровик"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	01.06.2013, обрано на 3 роки
9) Опис
	Непогашенi судимостi у посадової особи ПрАТ "Буровик" за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi ПрАТ "Буровик".
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Прості на пред’явника
Привілейо-вані іменні
Привілейо-вані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Голова правлiння, Головний бухгалтер
Яцун Володимир Федорович
КН 198570 10.07.1996 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
196
1,77
196
0
0
0
Член правлiння
Аксюк Михайло Степанович
КН 985877 12.10.0999 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
149
1,35
149
0
0
0
Член правлiння
Крутов Олександр Федорович
КО 401520 20.06.2002 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
124
1,12
124
0
0
0
Член правлiння
Мирончук Юрiй Андрiйович
КН 219952 03.10.1996 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
192
1,74
192
0
0
0
Член правлiння
Даценко Євгенiй Вiкторович
КО 085424 17.02.2002 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
160
1,45
160
0
0
0
Член правлiння
Кротов Олександр Васильович
КН 465357 20.08.1997 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
143
1,295
143
0
0
0
Член правлiння
Макуха Анатолiй Петрович
КН 090049 06.02.1996 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
121
1,1
121
0
0
0
Голова наглядової ради
Федорiєнко Василь Макарович
КО 250535 15.06.2001 Полтавський РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
344
3,11
344
0
0
0
Член наглядової ради
Домiчковський Анатолiй Iванович
КО 481629 14.01.2003 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
175
1,59
175
0
0
0
Член наглядової ради
Скиба Галина Федорiвна
КН 686974 29.06.1998 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
160
1,45
160
0
0
0
Голова ревiзiйної комiсiї
Грицюта Галина Павлiвна
КН 125601 10.04.1996 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
84
0,076
84
0
0
0
Член ревiзiйної комiсiї
Курбацький Сергiй Анатолiйович
КН 092696 01.03.1996 Київський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
130
1,18
130
0
0
0
Член ревiзiйної комiсiї
Сова Леонiд Олексiйович
КН 616161 21.04.1998 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
158
1,43
158
0
0
0
Член ревiзiйної комiсiї
Ловка Тетяна Миколаївна
КН 673372 08.06.1998 Київський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
94
0,851
94
0
0
0
Усього
2 230
19,512
2 230
0
0
0

 VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
чергові
позачергові

X

Дата проведення
25.04.2015
Кворум зборів
52,06
Опис
1. Обрання Голови i членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв товариства.
2.Обрання Голови i секретаря загальних зборiв товариства.
3.Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборiв товариства.
4.Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2014 р. Прийняття рiшення за наслiдки розгляду звiту правлiння.
5.Звiт Наглядової ради. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 
6.Звiт ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. По питанням №1-6 порядку денного прийнятi позитивнi рiшення.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Менеджмент треже трейдинг лiмiтид"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ
37440014
Місцезнаходження
36002, Україна, Полтавська обл., Октябрський р-н, Полтава, Рози Люксембург, 72
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
лiцензiя АЕ № 263255
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
12.10.2013
Міжміський код та телефон
(05322) 2-56-47
Факс
(05322) 2-56-47
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис
i/в

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Український корпоративний аудит"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ
33620564
Місцезнаходження
04050, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, Київ, вул. Мельникова, б. 12
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Свiдоцтво № 3615
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
30.06.2005
Міжміський код та телефон
(062) 206-84-23, 0939476700
Факс
(062) 206-84-23
Вид діяльності
Аудиторськi послуги
Опис
i/в

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
30370711
Місцезнаходження
04071, Україна, Київська обл., - р-н, Київ, вул. Нижнiй Вал, б. 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
-
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
-
Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон
(044) 591-04-00
Факс
(044) 482-52-14
Вид діяльності
-
Опис
i/в

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
09.07.1998
172/16/1/98
Полтавське ТУ ДКЦПФР
UA4000158372
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,5
11 040
5 520
100
Опис
i/в

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
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:
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
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
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
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
0
0
0
0
0
0
Опис
На пiдприємствi облiк основних засобiв за 2015 рiк вiвся згiдно вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби".  Протягом звiтного року основнi засоби не використовувалися, так як були законсервованi, про що в товариствi складено вiдповiдний акт.
Крiм того, на протязi 2015 року знос по основних засобах товариства не нараховувався, так як станом на 01.01.2015 року вони повнiстю з амортизованi, тобто залишкова вартiсть на початок звiтного перiоду по основним засобам дорiвнює нулю.


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
18,6
34,5
Статутний капітал (тис.грн)
5,5
5,5
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
5,5
5,5
Опис
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. 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 товариства бiльше нiж розмiр статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства.

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 власним 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
0
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання
X
9,1
X
X
Усього зобов'язань
X
9,1
X
X
Опис
Пiдприємство для здiйснення своєї дiяльностi не користувалося кредитами банкiв та iншими зовнiшнiми запозиченнями.

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
2015
1
0
2
2014
1
0
3
2013
2
1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X

Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (запишіть)
i/в

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так
Ні
Національна 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)
i/в

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту товариства
X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (запишіть)
i/в

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради
0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
0
Кількість представників держави
0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так
Ні
Складу

X
Організації

X
Діяльності

X
Інше (запишіть)

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань


Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  0

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
Інше (запишіть)

Інше (запишіть)

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (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)


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

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)


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)


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

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)
так
ні
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету
так
ні
ні
ні
Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
ні
так
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
ні
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
ні
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
ні
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
ні
ні
ні
ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
ні
ні
ні
ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
ні
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
ні
ні
ні
ні
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
ні
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
ні
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)  ні

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
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X

Положення про акції акціонерного товариства
X

Положення про порядок розподілу прибутку
X

Інше (запишіть)
i/в

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 НКЦПФР 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
ні
ні
так
ні
ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу
ні
ні
так
ні
ні
Інформація про склад органів управління товариства
ні
ні
так
ні
ні
Статут та внутрішні документи
ні
ні
так
ні
ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
ні
ні
так
ні
ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
ні
ні
так
ні
ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (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

Виконавчий орган

X
Інше (запишіть)
i/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

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)
В зв'язку зi зменшенням кiлькостi суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть проводити обов'язковий  аудит рiчної фiнонсової звiтностi.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X

Наглядова рада

X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X
Стороння компанія або сторонній консультант
X

Перевірки не проводились

X
Інше (запишіть)
i/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) 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)
i/в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  так

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)
i/в

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
X
Не визначились


Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: i/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: i/в

Вкажіть інформацію 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:
i/в

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
Емiтент не є фiнансовою установою,тому iнформацiя не розкривається.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
д/в

3. Вкажіть 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
д/в

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів
д/в

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи
д/в

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку
д/в

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
д/в

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
д/в

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
д/в

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
д/в

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
д/в

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
	загальний стаж аудиторської діяльності
	д/в
	кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
	д/в
	перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
	д/в
	випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
	д/в
	ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
	д/в
	стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг
	д/в

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
	наявність механізму розгляду скарг
	д/в
	прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
	д/в
	стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
	д/в
	наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду
	д/в

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
ТОВ "Аудиторська фiрма "Український корпоративний аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
33620564
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
3615, 30.06.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів
Реєстраційний номер 250, серія П,  номер 000250, дата видачі 24.02.2015, строк дії 29.01.2020
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
2015
Думка аудитора
умовно-позитивна


XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
ТОВ "Аудиторська фiрма "Український корпоративний аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
33620564
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
3615, 30.06.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів
Реєстраційний номер 250, серія П,  номер 000250, дата видачі 24.02.2015, строк дії 29.01.2020
Текст аудиторського висновку (звіту)

Звiт незалежного аудитора призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва          суб'єкту господарювання, фiнансовий звiт якого перевiряється i може бути використаний  для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi      iнформацiї емiтентом.

5. АУДИТОРСЬКА ДУМКА.       
5.1. Пiдстава для висловлення модифiкованої думки.
Аудитор не приймав участi в  спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. 
Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй            висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi                         об?рунтовують думку, що  активи та зобов'язання наявнi. Пiдприємство не створювало             резерв сумнiвних боргiв та резерв на оплату вiдпусток.
Не вносячи додаткових застережень до цього аудиторського висновку, слiд                 привернути увагу на той факт, що незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються Урядом України, з метою пiдтримки пiдприємницького сектору, iснує невизначенiсть щодо зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв ринкових коливань у свiтовiй економiцi. 
Аудитор не має можливостi передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Приватного      акцiонерного товариства "Буровик".

5.2.Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний).
Висновок незалежного  Аудитора  складено  у вiдповiдностi з вимогами                  Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання                    впевненостi та супутнiх послуг (надалi - МСА видання 2014 року - рiшення АПУ №320/1 вiд 29 грудня 2015 року) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА №705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора".
Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно             подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з П(С)БО, дiючими на Українi, якi вимагають правдивого  розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi з принципами безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi.  
 Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що, прийнята система                             бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє  законодавчим i нормативним вимогам,  дiючим на Українi. На думку Аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки" фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за рiк, який закiнчився 31.12.2015 р. подає достовiрну та               справедливу iнформацiю про фiнансовий стан та її фiнансовi результати вiдповiдно до П(С)БО. Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних.
В ходi перевiрки Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози                   безперервностi дiяльностi Пiдприємства.




ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
2016.01.01
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Буровик"
за ЄДРПОУ
01039926
Територія
 
за КОАТУУ
0531013700
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Розвідувальне буріння
за КВЕД
43.13
Середня кількість працівників, осіб: 8
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 36002, Полтавська обл., Октябрський р-н, Полтава, Сосюри, 60, (0532) 59-39-68

1. Баланс
на 01.01.2016 p.
Форма №1-м
Код за ДКУД
1801006
Актив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи



Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
Основні засоби
1010
0
0
    первісна вартість
1011
1674,6
1655,9
    знос
1012
(1674,6)
(1655,9)
Довгострокові біологічні активи 
1020
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
1030
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
0
0
II. Оборотні активи



Запаси:
1100
21,5
12,7
    у тому числі готова продукція
1103
0
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
1125
45
32,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
1135
0,4
0
    у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
6,6
5,7
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
16,3
17,1
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Інші оборотні активи
1190
0
0
Усього за розділом II
1195
89,8
68
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
89,8
68

Пасив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
5,5
5,5
Додатковий капітал
1410
0
0
Резервний капітал
1415
271,9
271,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
-242,9
-258,8
Неоплачений капітал
1425
(0)
(0)
Усього за розділом I
1495
34,5
18,6
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення
1595
0
0
III. Поточні зобов'язання



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
20,7
16,8
    розрахунками з бюджетом
1620
4,6
6,7
    у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
    розрахунками зі страхування
1625
4,5
5,2
    розрахунками з оплати праці
1630
10,5
11,6
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Інші поточні зобов'язання
1690
15
9,1
Усього за розділом III
1695
55,3
49,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Баланс
1900
89,8
68
Примітки: Актив
1.	Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи на пiдприємствi станом на 31.12.2015 року - вiдсутнi. 
Протягом звiтного року товариство не створювало (придбавало) нематерiальнi активи та не укладало угоди на придбання їх у майбутнiх звiтних перiодах.
2.	Основнi засоби.
Основнi засоби за їх первiсною вартiстю складають:
"	на початок звiтного перiоду - 1674,6 тис. грн.;
"	на кiнець звiтного перiоду  -   1655,9 тис. грн.
На пiдприємствi облiк основних засобiв за 2015 рiк вiвся згiдно вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби".  Протягом звiтного року основнi засоби не використовувалися, так як були законсервованi, про що в товариствi складено вiдповiдний акт.
Крiм того, на протязi 2015 року знос по основних засобах товариства не нараховувався, так як станом на 01.01.2015 року вони повнiстю з амортизованi, тобто залишкова вартiсть на початок звiтного перiоду по основним засобам дорiвнює нулю. 
Згiдно Наказу №б/н вiд 05 сiчня 2015 року "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" по товариству (п.4. Наказу), при нарахуваннi амортизацiї щодо кожного класу основних засобiв передбачено застосування прямолiнiйного методу, що не суперечить вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби". Також цим наказом передбачено, що амортизацiя по малоцiнних необоротних матерiальних активах повинна нараховуватися по товариству в першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100% вiд їх вартостi, у вiдповiдностi до положень П(С)БО 7 "Основнi засоби" (п.3. Наказу).
За звiтний 2015 рiк на пiдприємствi не проводилася переоцiнка основних засобiв, рiшення щодо оцiнки та подальшого використання (або не використання) основних засобiв у виробничiй дiяльностi буде прийняте по ПРАТ "Буровик" в поточному 2016 роцi.
В 2015 роцi товариство не укладало угоди на придбання основних засобiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв у майбутнiх звiтних перiодах.
3.	Вiдстроченi податковi активи.
В звiтному 20154 роцi вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання не нараховувалися, так як пiдприємство не є платником податку на прибуток i в звiтному перiодi являється платником єдиного податку (ставка податку 4% /чотири вiдсотки/, без податку на додану вартiсть - 3 /третя/ група). Тому, визначення витрат (доходiв), активiв та зобов'язань, пов'язаних з податком на прибуток, їх оцiнка та сам розрахунок вiдстрочених податкових активiв, згiдно вимог П(С)БО 17 "Податок на прибуток" у звiтному 2015 роцi - не проводилося.
Станом на 31.12.2015 року вiдстроченi податковi активи в балансi товариства - вiдсутнi. 
4.	Запаси.
Запаси товариства вiдображаються у балансi за первiсною вартiстю (згiдно П(С)БО 9 "Запаси") i становлять :
"	на початок року - 21,5 тис. грн.;
"	на кiнець року    - 12,7 тис. грн.
Запаси у товариствi станом 31.12.2015 року представленi:
а) сировиною та матерiалами (облiк в товариствi ведеться по окремому субрахунку 201 "Сировина й матерiали" рахунку 20 "Виробничi запаси") - 11,5 тис. грн.;
б) паливно-мастильними матерiалами (їх облiк в товариствi ведеться за матерiально-вiдповiдальними особами по окремому субрахунку 203 "Паливо" рахунку 20 "Виробничi запаси") - 0,7 тис. грн.
в) малоцiнними швидкозношуваними предметами (облiк в товариствi ведеться по рахунку 22 "Малоцiннi швидкозношуванi предмети") - 0,5 тис. грн.
Вартiсть малоцiнних швидкозношуваних предметiв списується на собiвартiсть реалiзованих послуг, робiт в розмiрi 100% в момент передачi зi складу в експлуатацiю. 
Вартiсть переданих в експлуатацiю малоцiнних швидкозношуваних предметiв виключається зi складу активiв з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї та вiдповiдними матерiально-вiдповiдальними особами протягом термiну їх фактичного використання. 
5.	Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська  заборгованiсть, визначена на дату складання балансу вiдповiдає вимогам  П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Прострочена дебiторська заборгованiсть за якою минув строк позовної давностi за звiтний 2015 рiк у товариствi вiдсутня. 
Станом на 31.12.2015 року дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 32,5 тис. грн., за чистою реалiзацiйною вартiстю.  
Резерв сумнiвних боргiв на протязi звiтного 2015 року не нараховувався, так платоспроможнiсть дебiторiв була задовiльною, у вiдповiдностi до вимог Наказу №б/н вiд 05 сiчня 2015 року "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" по товариству (п.8. Наказу).
Iнша дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2015 року складає 5,7 тис. грн.
6.	Грошовi кошти та їх еквiваленти. 
На дату складання балансу складають - 17,1 тис. грн., а саме: в касi  - 0,0 тис. грн.; на поточному рахунку  - 17,1 тис. грн. Валютний рахунок в звiтному перiодi в товариствi вiдсутнiй.
Пасив
1.	Власний капiтал.
Власний капiтал товариства становить:
"	на початок звiтного перiоду: 34,5 тис. грн.;
"	на кiнець звiтного перiоду:    18,6 тис. грн.
За звiтний рiк власний капiтал товариства зменшився на 26,8 тис. грн. за рахунок збиткової дiяльностi товариства у 2015 роцi.  
Статутний капiтал товариства складає 5520,00 грн., який розподiлено на 11040 простих iменних  акцiй номiнальною вартiстю 0,50 грн. кожна. 
Змiн протягом 2015 року у кiлькостi акцiй, що перебувають в обiгу - не вiдбувалося. Станом на 31.12.2015 року державна частка в статутному капiталi товариства вiдсутня. 
Акцiї власної емiсiї товариством не викуплялися. Аналiтичний облiк статутного капiталу товариства ведеться по балансовому рахунку 40 "Статутний капiтал". 
Операцiї, щодо повернення капiталу у звiтному перiодi по товариству не проводилися. Емiтованих товариством акцiй - пiдприємства, його дочiрнi пiдприємства та асоцiйованi пiдприємства не мають.
У власностi членiв виконавчого органу товариства у звiтному 2015 роцi перебувало 1085 простих iменних акцiї, що становить 9,83% вiд статутного капiталу товариства. 
У вiдповiдностi до Установчих документiв засновником Приватного акцiонерного товариства "Буровик" є: Органiзацiя орендарiв "Буровик", частка якої у володiннi акцiями товариства  станом на 31.12.2015 року вiдсутня.  
Особи, частка яких у статутному капiталi товариства перевищує 5% за 2015 рiк вiдсутнi.
Iнший капiтал (в тому числi резервний капiтал, що створювався в минулих звiтних перiодах за рахунок чистого прибутку) товариства станом на 31.12.2015 року становить: 271,9 тис. грн. За звiтний перiод iнший додатковий капiтал (в тому числi резервний капiтал) товариства не змiнювався i змiни у його структурi не вiдбувалися.
 Непокритий збиток (нерозподiлений прибуток) становить:
"	на початок звiтного 2015 року: -242,9 тис. грн. (отриманий в попереднiх звiтних перiодах);
"	на кiнець звiтного 2015 року: -258,8 тис. грн. (за звiтний перiод отриманий збиток на  суму 15,9 тис. грн.).
Товариство за звiтний рiк не  передбачало i не здiйснювало передплату акцiй, а отже i  не отримувало коштiв в ходi передплати. 
Резервування акцiй для випуску  згiдно з опцiонами та iншими контрактами не проводилося. 
2.	Забезпечення. 
Протягом звiтного 2015 року на пiдприємствi не проводилося створення та використання забезпечень та резервiв. Цiльове фiнансування (за напрямками з бюджету) у звiтному роцi не проводилося, вiдповiдно i залишки коштiв цiльових надходжень, якi б були отриманi для виплат з бюджету - вiдсутнi. 
3.	Довгостроковi зобов'язання. 
Довгостроковi зобов'язання ( в тому числi кредити банкiв) станом на 31.12.2015 року - в товариствi вiдсутнi. Товариство за звiтний 2015 рiк при здiйсненi фiнансово-господарської дiяльностi не залучало довгострокових ресурсiв. Станом на 31.12.2015 року вiдстроченi податковi зобов'язання в балансi товариства - вiдсутнi. 
4.	Поточнi зобов'язання.
На дату складання балансу короткостроковi банкiвськi кредити в товариствi вiдсутнi. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2015 року складає: 16,8 тис. грн. ( у порiвняннi iз початком звiтного перiоду скоротилася на 18,8% або на 3,9 тис. грн.).
Змiни в заборгованостi по поточним зобов'язанням за звiтний 2015 рiк наведенi нижче:
"	зi страхування (єдиний соцiальний внесок) з 4,5 тис. грн. до 5,2 тис. грн. - збiльшення;
"	з бюджетом з 4,6 тис. грн. до 6,7 тис. грн. - збiльшення; в тому числi розрахунки з бюджетом станом на 31.12.2015 р.:
ў	розрахунки по податку з доходiв фiзичних осiб - 1,2 тис. грн.;
ў	розрахунки по єдиному податку - 5,0 тис. грн.
ў	розрахунки по податку на землю - 0,3 тис. грн.
ў	розрахунки по вiйськовому збору - 0,2 тис. грн.
"	по заробiтнiй платi  з 10,5 тис. грн. до 11,6 тис. грн. - збiльшення.
Простроченi зобов'язання з оплати працi станом на 31.12.2015 року в товариствi вiдсутнi; кредиторська заборгованiсть по заробiтнiй платi, що складає 11,6 тис. грн. припадає на грудень мiсяць 2015 року i є поточною. 
Iншi поточнi зобов'язання зменшилися на 6,0 тис. грн. i  на кiнець звiтного року складають: 9,1 тис грн. (до них вiдносяться розрахунки з пiдзвiтними особами - 0,2 тис. грн.; розрахунки з рiзними дебiторами - 8,4 тис. грн.; розрахунки з iншими кредиторами - 0,5 тис. грн.).


2. Звіт про фінансові результати
за 2015 р.
Форма №2-м
Код за ДКУД
1801007
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
345,2
364
Інші операційні доходи
2120
13,7
6
Інші доходи
2240
0
0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
2280
358,9
370
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
(186,8)
(163,9)
Інші операційні витрати
2180
(181,9)
(222,6)
Інші витрати
2270
(6,1)
(10,3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
2285
(374,8)
(396,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
2290
-15,9
-26,8
Податок на прибуток
2300
(0)
(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)
2350
-15,9
-26,8
Примітки: Фiнансовi результати Приватного акцiонерного товариства "Буровик" за 2015 рiк вiдображено згiдно вимог П(С)БО №25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва" i побудованi на реальних даних бухгалтерського облiку, який ведеться у вiдповiдностi до прийнятих на даний час П(С)БО, обраної та впровадженої облiкової полiтики пiдприємства. 
Фiнансова звiтнiсть складена станом на 31.12.2015 року - звiтний перiод з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.  
У звiтному роцi дiяв Наказу №б/н вiд 05 сiчня 2015 року Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку", згiдно якого облiкова полiтика на пiдприємствi була єдиною i не змiнною.
 За 2015 рiк Приватне акцiонерне товариство "Буровик" реалiзувало власних послуг, робiт (товарiв, продукцiї) на суму 345,2 тис. грн., а саме: виготовлення технiчних паспортiв на воднi свердловини та обстеження їх перед капiтальним ремонтом, а також розвiдувальне бурiння. 
Операцiйнi доходи за 2015 рiк слали 13,7 тис. грн. (безпосередньо пов'язанi iз звичайною дiяльнiстю товариства), а iншi доходи протягом звiтного перiоду вiдсутнi.
Чистi доходи за 12 мiсяцiв 2015 року, вiдповiдно, склали - 358,9 тис. грн.
Протягом 2015 року доходи вiд надання товариством послуг оцiнювалися по завершенню робiт з надання послуг. 
Загальна сума витрат по товариству за 2015 рiк становить - 374,8 тис. грн., а саме:
"	собiвартiсть реалiзованих продукцiї, товарiв, (робiт, послуг)  - 186,8 тис. грн.;
"	iншi операцiйнi витрати - 181,9 тис. грн. (включаючи податки та обов'язковi збори за звiтний перiод);
"	iншi витрати - 6,1 тис. грн.
При визначеннi фiнансових результатiв за 2015 рiк товариством не проводився розрахунок вiдстрочених податкових зобов'язань та податкових активiв, згiдно вимог П(С)БО 17 "Податок на прибуток", так як товариство у звiтному перiодi є платником єдиного 4% податку (третя група), i застосовує спрощену систему облiку та звiтностi. Тому, визначення витрат (доходiв), активiв та зобов'язань, пов'язаних з податком на прибуток, їх оцiнка та вiдображення у фiнансовiй звiтностi в товариствi на протязi звiтного перiоду не проводилося.
В результатi фiнансово-господарської Приватного акцiонерного товариства "Буровик" у звiтному 2015 роцi було отримано чистий збиток  в сумi  15,9  тис. грн.


Керівник				Яцун Володимир Федорович

Головний бухгалтер			Яцун Володимир Федорович


