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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 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
09.04.2015

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

15.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання) 
(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
burovik.nethouse.ua
в мережі Інтернет
20.04.2015

(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
X
 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
X
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
X
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 2014 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 2014 роцi дивiденди не нараховувались. 12.2) ПрАТ "Буровик" облiгацiї не випускало i не придбавало. 12.3) ПрАТ "Буровик" в 2014 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 2014 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. 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
	68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
	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
- 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)
	21
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПП "НЛО" - директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	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)
	1
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	УМБ треста "Укргазпромбуд".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	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)
	31
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПП "ЮКА"-директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	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)
	36
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	"Облводгосп"-начальник пiдроздiлу.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	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)
	1
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПП "НЛО"-машинiст бурової установки.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	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)
	36
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Пенсiонер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	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)
	1
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПрАТ "Буровик"-водiй.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	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)
	41
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПрАТ "Буровик"-директор.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	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)
	1
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПрАТ "Буровик"-машинiст бурової установки.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	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)
	1
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПрАТ "Буровик"-секретар.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	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)
	1
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПрАТ "Буровик"-iнженер по охоронi працi.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	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)
	29
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПрАТ "Буровик"-виконроб.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	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)
	25
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПТ "Сова та Любiченко-Полтававодбур"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	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)
	1
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Комiрник ПрАТ "Буровик"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	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
30.04.2014
Кворум зборів
70,37
Опис
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
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 2013 р. Прийняття рiшення за наслiдки розгляду звiту правлiння.
5.3вiт Наглядової ради. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. б.Звiт ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї.

VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітного періоду
За результатами періоду, що передував звітному

за простими акціями
за привілейованими акціями
за простими акціями
за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.
0
0
0
0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.
0
0
0
0
Сума виплачених дивідендів, грн.
0
0
0
0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів




Дата виплати дивідендів




Опис
У 2014 роцi дивiденди не нараховувались та не виплачувались.

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 "Полтавське бюро судово-економiчної експертизи та аудиту"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ
23561178
Місцезнаходження
36003, Україна, Полтавська обл., Октябрський р-н, Полтава, Жовтнева, 41-а,к.4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Свiдоцтво № 1991
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.01.2001
Міжміський код та телефон
(0532) 7-18-58
Факс
(0532) 7-18-58
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
01000, Україна, Київська обл., - р-н, Київ, Б.Грiнченка, 4
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) 279-10-78
Факс
(044) 279-10-78
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

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Важливих подiй не було.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Без змiн.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 8
Середня  чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 8
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (осiб) - 0
Фонд оплати працi - всього (грн.) - 135 655,43

Розмiр фонду оплати працi вiдносно попереднього року збiльшився на 15 997,52 грн.

На пiдприємствi кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента, вiдсутня.


Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до об'єднань пiдприємств. 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
ПрАТ "Буровик" не проводить спiльне дiяльнiсть з iншими суб'єктами, в порядку передбаченому ЗУ "Про спiльне дiяльнiсть".

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний.
Метод оцiнки вартостi запасiв - СIФО.
Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй - вiдсутнiй.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
д/в

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
Не було.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація ПрАТ "Буровик" не укладало зазначенi правочини.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Немає.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Податки на землю.Оренда землi.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Не було.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Розширення бiзнесу.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Немає

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Ефективно використовувати майно.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Не було.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
i/в

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
д/н

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:
19,4
0
0
0
19,4
0
  будівлі та споруди
19,4
0
0
0
19,4
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
2. Невиробничого призначення:
34,2
0
0
0
34,2
0
  будівлі та споруди
34,2
0
0
0
34,2
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
53,6
0
0
0
53,6
0
Опис
Основнi засоби виробничого призначення (будiвля складу,техмайстерня, гараж, склад) здаються в оренду;
адмiнбудiвля та холодильник використовуються в адмiнiстративних цiлях для обслуговування адмiнперсоналу.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
34,5
0
Статутний капітал (тис.грн)
5,5
5,5
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
5,5
5,5
Опис
i/в
Висновок
i/в

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
0
X
X
Усього зобов'язань
X
0
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
2014
1
0
2
2013
1
0
3
2012
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
3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
2
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

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)
i/в
Інше (запишіть)
i/в

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)
i/в

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)
i/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)
i/в

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  2

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 радиня
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)
i/в

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)  так

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 "Полтавське бюро судово-економiчної експертизи та аудиту"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
23561178
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
36003, м. Полтава, вул. Жовтнева,41-а, к. 4
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
1991, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
2014
Думка аудитора
умовно-позитивна


XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
ТОВ "Полтавське бюро судово-економiчної експертизи та аудиту"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
23561178
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
36003, м. Полтава, вул. Жовтнева, 41-а, к. 4
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
1991, 26.01.2001
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

Текст аудиторського висновку (звіту)

Аудиторська перевiрка проводилась у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора").
В процесi аудиторської перевiрки були використанi наступнi документи, що складають повний комплект фiнансової звiтностi:
-	Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва (форма № 1-м "Баланс" станом на 31.12.2014 року, форма № 2-м "Звiт про фiнансовi результати" за 2014 рiк).
-	Опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi примiтки до фiнансової звiтностi.
Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання даної фiнансової звiтностi вiдповiдно до нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстять суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Опис вiдповiдальностi аудитора
	Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо даної фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Аудитор провiв аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Опис аудиту
	Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
	Аудитор вважає, що отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення своєї думки.  
Думка аудитора
В перiод з 04 березня по 06 березня 2015 р. аудитором, здiйснена аудиторська перевiрка ПрАТ "Буровик" по питаннях пiдтвердження достовiрностi та повноти фiнансової звiтностi за 2014 рiк. 
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi товариства є Нацiональнi положення (Стандарти) бухгалтерського облiку України, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення пiдприємства.  
  Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки 
Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю необоротних, оборотних активiв та зобов'язань на дату складання фiнансової звiтностi товариства, оскiльки ця дата передувала призначенню аудитором акцiонерного товариства ТОВ "Полтавське бюро судово-економiчної експертизи та аудиту".
Умовно-позитивна думка
На думку аудитора, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан ПрАТ "Буровик" станом на 31 грудня 2014 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України та Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в України" № 996-XIV вiд 16.07.1999 р.




ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
2015.01.01
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 01.01.2015 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
53,6
0
    первісна вартість
1011
1674,6
1674,6
    знос
1012
(1621)
(1674,6)
Довгострокові біологічні активи 
1020
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
1030
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
53,6
0
II. Оборотні активи



Запаси:
1100
22,1
21,5
    у тому числі готова продукція
1103
0
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
1125
14,7
45
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
1135
1,8
0,4
    у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
4,7
6,6
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
2,3
16,3
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Інші оборотні активи
1190
0
0
Усього за розділом II
1195
45,6
89,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
99,2
89,8

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
-216,1
-242,9
Неоплачений капітал
1425
(0)
(0)
Усього за розділом I
1495
61,3
34,5
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
9,7
20,7
    розрахунками з бюджетом
1620
4,8
4,6
    у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
    розрахунками зі страхування
1625
0
4,5
    розрахунками з оплати праці
1630
9,6
10,5
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Інші поточні зобов'язання
1690
13,8
15
Усього за розділом III
1695
37,9
55,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Баланс
1900
99,2
89,8
Примітки: Основнi засоби: сума основних засобiв на кiнець року складає за первiсною вартiстю 1674,6 тис. грн. Сума зносу складає 1674,6 тис. грн., зношенiсть основних засобiв - 100 %.
Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець року вiдсутня.
Основних засобiв, що тимчасово не використовуються - немає.
Основних засобiв, одержаних у фiнансову оренду у звiтному перiодi, не було.

Запаси: на кiнець звiтного перiоду виробничi запаси складають 21,5 тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть: сума дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги за звiтний рiк за первiсною вартiстю складає 45,0 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. Питома вага дебiторської заборгованостi у загальнiй сумi оборотних активiв складає 50 %. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складає 0,4 тис. грн.  
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець року становить 6,6 тис. грн.

Зобов'язання: на кiнець звiтного перiоду довгостроковi зобов'язання вiдсутнi, поточнi зобов'язання становлять 55,3 тис. грн. Структура поточних зобов'язань (тис. грн.):

Поточнi зобов'язання	На початок звiтного перiоду	На кiнець звiтного перiоду
Короткостроковi кредити банкiв	-	-
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
           довгостроковими зобов'язаннями 	
-	
-
           товари, роботи, послуги	9,7	20,7
           розрахунками з бюджетом	4,8	4,6
           розрахунками зi страхування	-	4,5
           розрахунками з оплати працi	9,6	10,5
Доходи майбутнiх перiодiв	-	-
Iншi поточнi зобов'язання	13,8	15,0

	Кредиторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду збiльшилася на 11,0 тис. грн. 

Власний капiтал: склад власного капiталу на кiнець звiтного перiоду:

Зареєстрований (пайовий) капiтал	5,5	тис. грн.
Резервний капiтал	271,9	тис. грн.
Непокритий збиток	242,9	тис. грн. 

На протязi звiтного перiоду змiни у власному капiталi вiдбулися за рахунок збiльшення непокритого збитку. Загальна сума власного капiталу на кiнець звiтного перiоду склала 34,5 тис. грн.
Статутний капiтал (заявлений та сплачений у повному обсязi) перевiряємого пiдприємства складає 5520,00 грн. i подiляється на 11040 простих iменних акцiй рiвної номiнальної вартостi 0,50 грн. кожна.
Станом на 31.12.2014 р. державна частка вiдсутня.


2. Звіт про фінансові результати
за 2014 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
364
355,2
Інші операційні доходи
2120
6
10,4
Інші доходи
2240
0
0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
2280
370
365,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
(163,9)
(238,8)
Інші операційні витрати
2180
(222,6)
(332,4)
Інші витрати
2270
(10,3)
(10,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
2285
(396,8)
(581,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
2290
-26,8
-216,1
Податок на прибуток
2300
(0)
(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)
2350
-26,8
-216,1
Примітки: Доходи:

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)	364,0	тис. грн.
Iншi операцiйнi доходи	6,0	тис. грн. 
Разом доходи	370,0	тис. грн. 
Разом витрати	396,8	тис. грн. 
Чистий збиток	26,8  	тис. грн.

Витрати:
Склад витрат (тис. грн.): 
-	собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 163,9 тис. грн.;
-	iншi операцiйнi витрати - 222,6 тис. грн.;
-	iншi витрати - 10,3 тис. грн.


Керівник				Яцун Володимир Федорович

Головний бухгалтер			Яцун Володимир Федорович


