2

Титульний аркуш

	Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння



Яцун В.Ф.
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)
МП

(дата)









Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості

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

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії


(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у
 Вiдомостi НКЦПФР



(номер та найменування офіційного друкованого видання) 
(дата)
2.3. 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:

    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
X
    б) інформація про державну реєстрацію емітента
X
    в) банки, що обслуговують емітента
X
    г) основні види діяльності
X
    ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
X
    д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

    е) інформація про рейтингове агентство

    є) інформація про органи управління емітента

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
X
4. Інформація про посадових осіб емітента:

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

6. Інформація про загальні збори акціонерів
X
7. Інформація про дивіденди
X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
X
9. Відомості про цінні папери емітента:

    а) інформація про випуски акцій емітента
X
    б) інформація про облігації емітента

    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

    г) інформація про похідні цінні папери

    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
X
10. Опис бізнесу
X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

    а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
    в) інформація про зобов'язання емітента
X
    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

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

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
14. Інформація про стан корпоративного управління
X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

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

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

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

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

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

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

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

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

27. Аудиторський висновок

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

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

30. Примітки:
1.д) Емiтент не належить до об'єднань пiдприємств. 1.е) ПрАТ"Буровик" не проводило обстеження дiяльностi нiяким рейтинговим агенством.1.є) Iнформацiя про органи управлiння не надається оскiльки емiтент - акцiонерне товариство.5. Акцiонери, якi володiють 10%  та бiльше акцiй емiтента вiдсутнi. 7. За пiдсумками роботи в 2012 роцi дивiденди не нараховувались. 9.б) ПрАТ "Буровик" облiгацiї не випускало i не придбавало. 9.в) ПрАТ "Буровик" в 2012 роцi нiякi iншi цiннi папери не випускало. 9.г) ПрАТ" Буровик" не має iнформацiї про похiднi цiннi папери. 9.г) ПрАТ "Буровик" не викупало власних акцiй в 2012 роцi.11.г)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. 12. З боку третiх осiб будь- яких гарантiй не надавалось. 13. Iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не виникало.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
	Приватне акцiонерне товариство "Буровик"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
	ПрАТ "Буровик"
3.1.3. Організаційно-правова форма
	Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
	36002
3.1.5. Область, район
	Полтавська обл. Октябрський р-н
3.1.6. Населений пункт
	Полтава
3.1.7. Вулиця, будинок
	Сосюри, 60
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
	ААВ №340584
3.2.2. Дата державної реєстрації
	11.10.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
	Виконавчий комiтет Полтавської мiської ради Полтавської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
	5 520
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
	5 520
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	Полтавське ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк"
3.3.2. МФО банку
	331401
3.3.3. Поточний рахунок
	26001324723001
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	
3.3.5. МФО банку
	
3.3.6. Поточний рахунок
	
3.4. Основні види діяльності
	68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
	43.13 - Розвiдувальне бурiння
	43.99 - Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н.в.i.у.
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії (дозволу)
Дата видачі
Державний орган, що видав
Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1
2
3
4
5
Пошук (розвiдка корисних копалин) №4 Бурiння спецiальних гiдрогеологiчних свердловин
АВ №521299
31.05.2010
Державна геологiчна служба
безстроково
Опис
4.1 Складання проектiв та кошторисiв;
4.2 Бурiння та ремонт свердловин;
4.3 Тампонування свердловин

4. 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

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу -  9  осiб.
Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом -   нема
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу -  нема
Фонд оплати працi - всього (тис.грн.) -   125989,41

Фонд оплати працi збiльшився  вiдносно попереднього року зменшився на 72,315 тис. грн.

Кадрова програма емiтента - вiдсутня



6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
	Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Яцун Володимир Федорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КН 198570 10.07.1996 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
6.1.4. Рік народження
	1950
6.1.5. Освіта
	Середньо-технiчна спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПП "НЛО" - директор
6.1.8. 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.


6.1.1. Посада
	Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Аксюк Михайло Степанович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КН 985877 12.10.0999 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
6.1.4. Рік народження
	1950
6.1.5. Освіта
	Середня спецiальна Гадяцьке ПТУ
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	УМБ треста "Укргазпромбуд".
6.1.8. 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.


6.1.1. Посада
	Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Крутов Олександр Федорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КО 401520 20.06.2002 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
6.1.4. Рік народження
	1959
6.1.5. Освіта
	Вища;Український держ.iнститут iнженерiв водного господарства
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	30
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПП "ЮКА"-директор
6.1.8. 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.


6.1.1. Посада
	Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Мирончук Юрiй Андрiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КН 219952 03.10.1996 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
6.1.4. Рік народження
	1947
6.1.5. Освіта
	Вища;Український держ. iнститут iнженерiв водного господарства
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	35
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	"Облводгосп"-начальник пiдроздiлу.
6.1.8. 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.


6.1.1. Посада
	Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Даценко Євгенiй Вiкторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КО 085424 17.02.2002 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
6.1.4. Рік народження
	1958
6.1.5. Освіта
	Середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПП "НЛО"-машинiст бурової установки.
6.1.8. 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.


6.1.1. Посада
	Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Легенчук Катерина Павлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КН 742804 14.10.1998 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
6.1.4. Рік народження
	1949
6.1.5. Освіта
	Вища;Полтавський iнститут сiльського господарства
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПрАТ "Буровик"-головний бухгалтер.
6.1.8. 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.


6.1.1. Посада
	Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Макуха Анатолiй Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КН 090049 06.02.1996 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
6.1.4. Рік народження
	1950
6.1.5. Освіта
	Середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПрАТ "Буровик"-водiй.
6.1.8. 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.


6.1.1. Посада
	Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Федорiєнко Василь Макарович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КО 250535 15.06.2001 Полтавський РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
6.1.4. Рік народження
	1944
6.1.5. Освіта
	Вища;Полтавський будiвельний iнститут iм.Кондратенка
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	40
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПрАТ "Буровик"-директор.
6.1.8. 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.


6.1.1. Посада
	Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Домiчковський Анатолiй Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КО 481629 14.01.2003 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
6.1.4. Рік народження
	1951
6.1.5. Освіта
	Середня;Нiкопольське ПТУ
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПрАТ "Буровик"-машинiст бурової установки.
6.1.8. 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.


6.1.1. Посада
	Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Скиба Галина Федорiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КН 686974 29.06.1998 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
6.1.4. Рік народження
	1960
6.1.5. Освіта
	Середня;
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПрАТ "Буровик"-секретар.
6.1.8. 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.


6.1.1. Посада
	Голова ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Грицюта Галина Павлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КН 125601 10.04.1996 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
6.1.4. Рік народження
	1950
6.1.5. Освіта
	Середньо-технiчна; Боярський технiкум гiдромелiорацiї
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПрАТ "Буровик"-iнженер по охоронi працi.
6.1.8. 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.


6.1.1. Посада
	Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Курбацький Сергiй Анатолiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КН 092696 01.03.1996 Київський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
6.1.4. Рік народження
	1966
6.1.5. Освіта
	Вища; Полтавський будiвельний iнститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	28
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПрАТ "Буровик"-виконроб.
6.1.8. 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.


6.1.1. Посада
	Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Сова Леонiд Олексiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КН 616161 21.04.1998 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
6.1.4. Рік народження
	1961
6.1.5. Освіта
	Вища; Український держ. iнститут iнженерiв водного господарства
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	24
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПТ "Сова та Любiченко-Полтававодбур"
6.1.8. 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.


6.1.1. Посада
	Член правлiння, Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Легенчук Катерина Павлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	КН 742804 14.10.1998 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
6.1.4. Рік народження
	1949
6.1.5. Освіта
	Вища;Полтавський iнститут сiльського господарства
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	25
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Головний бухгалтер ПрАТ "Буровик"
6.1.8. 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.


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






Прості іменні
Прості на пред’явника
Привілейо-вані іменні
Привілейо-вані на пред'явника
Голова правлiння
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
Легенчук Катерина Павлiвна
КН 742804 14.10.1998 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

239
2,17
239
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
Усього
2 232
19,536
2 232
0
0
0
8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
чергові
позачергові


X
Дата проведення
13.10.2012
Кворум зборів
79,6
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. Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi товариства. 
5. Про затвердження рiшень загальних зборiв товариства вiд: 
-01.10.2011р.;
-05.11.2011р.;
-25.02.2012р. 
6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством на протязi одного року з дати прийняття рiшення та надання повноважень на укладання таких правочинiв.
7. Про затвердження рiшення наглядової ради щодо обрання незалежного реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства та вiдповiдного договору.
8. Про прийняття рiшення та надання оцiнки дiям акцiонерiв Онiпко О.А.та Коваль Л.I. на посадах Голови правлiння та заступника Голови правлiння товариства при здiйсненнi фiнансово-господарської дiяльностi та розпорядження майном ПрАТ "Буровик" на протязi 1999-2011р.р.



Вид загальних зборів
чергові
позачергові

X

Дата проведення
25.02.2012
Кворум зборів
72,6
Опис
1. Затвердження процедури ведення зборiв.
2. Звiт наглядової ради за 2011-2012 рокiв.
3. Звiт голови правлiння.
4. Звiт ревiзiйної комiсiї.
5. Прийняття рiшення про реорганiзацiю шляхом перетворення ПрАТ "Буровик" в ПП "Буровик".
6. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв бувших голови правлiння - Онiпко О.А. та його замiсника -  Коваль Л.I.

9. 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
Дивiденди у звiтному перiодi не нараховувалися та не сплачувалися.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Полтавська консалтiнгова група"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
24393056
Місцезнаходження
36002, Україна, Полтавська обл., Октябрський р-н, Полтава, Рози Люксембург, 72
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
лiцензiя АГ № 399212
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
08.10.2010
Міжміський код та телефон
(05322) 2-56-47
Факс
(05322) 2-56-47
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
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
Ідентифікаційний 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

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн.)
Кількість акцій (штук)
Загальна номінальна вартість (грн.)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
09.07.1998
172/16/1/98
Полтавське ТУ ДКЦПФР
UA1604251009
Акція проста документарна іменна
Документарні іменні
0,5
11 040
5 520
100
Опис
i/в

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)
95
у тому числі:
- сертифікатів акцій
95
- сертифікатів облігацій
0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)
91
у тому числі:
- сертифікатів акцій
91
- сертифікатів облігацій
0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді
0
у тому числі:
- сертифікатів акцій
0
- сертифікатів облігацій
0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

12. 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 попереднього звітного періоду
Без змiн.

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.

Текст аудиторського висновку
Фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан ПрАТ "Буровик" станом 31 грудня 2012 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.
1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства.
Чистi активи ПрАТ "Буровик" дорiвнюють 277,4 тис. грн., що вiдповiдає вимогам законодавства (ст. 155 Цивiльного кодексу України). Статутний капiтал становить 5,5 тис. грн. 
2. Невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
	Вiдповiдно до вимог МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть" невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається ПрАТ "Буровик" та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю не виявлено.
3. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та виконання значних правочинiв.
Вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" на протязi 2012 року подiй, якi б вплинули на фiнансово-господарський стан емiтента та призвели до значної змiни вартостi цiнних паперiв, не вiдбувалось.
Вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" значних правочинiв (вiд 10 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) не вiдбувалося.
4. Стан корпоративного управлiння.
Корпоративнi права - це права особи, доля якої визначається в статутному фондi (майнi) господарської органiзацiї, якi включають права на участь цiєї особи в управлiннi  господарською органiзацiєю, отримання вiдповiдної долi прибутку (дивiдендiв) даної органiзацiї та активiв при лiквiдацiї останньої у вiдповiдностi до законодавства, а також iншi права, передбаченi законодавством  та статутними документами.
Запровадження нацiональних принципiв корпоративного управлiння встановлено Указом Президента України № 280/2002 вiд 21.03.2002 року "Про заходи щодо розвитку корпоративного управлiння в акцiонерних товариствах". ДКЦПФР України затвердженi нацiональнi принципи корпоративного управлiння Рiшенням № 571 вiд 11.12.2003 року.
Вказанi принципи мають рекомендацiйний характер та розрахованi на добровiльне застосування, а стимулом щодо їх дотримання є економiчна доцiльнiсть та об'єктивно  iснуючi вимоги ринку щодо залучення iнвестицiй.
В ходi проведення аудиту встановлено, що товариством в основному дотримуються принципи корпоративного управлiння, а органи управлiння товариства постiйно розширюють напрямки  їх  застосування.
Вiдповiдно до ст. 52 Закону України "Про акцiонернi товариства" визначено, що до виключної компетенцiї наглядової ради належить - обрання аудитора товариства. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не встановлено статутом. ДКЦПФР схвалено рiшення № 1034 вiд 30.06.2010 р. "Рекомендацiї щодо обрання акцiонерним товариством аудиторiв фiнансової звiтностi".
Товариство проводить щорiчну аудиторську перевiрку за участю зовнiшнього аудитора. Взаємовiдношення з зацiкавленими особами здiйснюються згiдно з чинним законодавством.
5. Викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
	У вiдповiдностi з МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" фiнансова звiтнiсть ПрАТ "Буровик" не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки.
6. Розкриття iнформацiї за видами активiв.
                                                          
      	Реальнiсть та легiтимнiсть класифiкацiї активiв, її оцiнка на дату складання звiтностi повнiстю розкрита у фiнансових звiтах i в цiлому вiдповiдає нацiональним стандартам бухгалтерського облiку,  прийнятим в Українi.
Склад активiв	На початок звiтного перiоду	На кiнець звiтного перiоду
Необоротнi активи	483,8	268,2
Оборотнi активи	66,4	42,2
Витрати майбутнiх перiодiв	-	-
Необоротнi активи та групи вибуття	-	-
Всього	550,2	310,4
       	Реальнiсть та легiтимнiсть класифiкацiї активiв її оцiнка на дату складання звiтностi повнiстю розкрита в фiнансових звiтах i в цiлому вiдповiдає нацiональним стандартам бухгалтерського облiку прийнятими в Українi. Iнвентаризацiя активiв та зобов'язання здiйснена на пiдприємствi згiдно наказу голови правлiння та на пiдставi п.1,2 ст. 10 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" вiд 16 липня 1999 року № 896-ХIV. Аудитор не брав участi у проведенi даної iнвентаризацiї, тому не може висловити думку про наявнiсть необоротних та оборотних активiв, але даннi бухгалтерського облiку активiв дають впевненiсть про їх наявнiсть, бухгалтерськiй облiк активiв ведеться у вiдповiдностi з законодавством України.
7. Розкриття iнформацiї про зобов'язання.
     	Методичнi засади формування в бухгалтерському облiку пiдприємства iнформацiї про зобов'язання та розкриття її у фiнансовiй звiтностi визначається згiдно П(С)БО 11 "Зобов'язання". Зобов'язання пiдприємства, що вiдображено на балансi за станом на 31.12.2012 року це заборгованiсть пiдприємства, яка виникла внаслiдок минулих подiй i погашення якої, як очiкується приведе до зменшення ресурсiв пiдприємства. На перевiряємому пiдприємствi зобов'язання визнаються, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. 
    	Розмiр зобов'язань (довгостроковi та поточнi зобов'язання) ПрАТ "Буровик" визначений без суттєвих перекручень та реально i вiрно вiдображений у фiнансовiй звiтностi, згiдно чинного законодавства України. Пiд час проведення аудиту зобов'язань аудитор дає високу, але не абсолютну гарантiю того, що перевiрена iнформацiя вiльна вiд суттєвих помилок.
На кiнець звiтного перiоду довгостроковi зобов'язання вiдсутнi, поточнi зобов'язання становлять 32,2 тис. грн. Структура поточних зобов'язань (тис. грн.):
                              
Поточнi зобов'язання	На початок звiтного перiоду	 На кiнець звiтного перiоду
Короткостроковi кредити банкiв	                   -	                -
Поточна заборгованiсть за
 довгостроковими зобов'язаннями 	                   -	                -
Кредиторська заборгованiсть за товари, 
роботи, послуги	                                                   -	             5,8
Поточнi зобов'язання за розрахунками: 
          З бюджетом	
                                              1,7	1,7
          Зi страхування	-	-
          З оплати працi	-	10,1
Iншi поточнi зобов'язання	15,6	14,6
8. Розкриття iнформацiї про власний капiтал.
   	Власний капiтал визначений правильно, його структура та призначення пiдтверджуються даними аналiтичного облiку.
Склад власного капiталу на кiнець звiтного перiоду:
Статутний капiтал	5,5	тис. грн.
Резервний капiтал	527,4	тис. грн.
Непокритий збиток	255,5	тис. грн. 
Статутний капiтал вiдображений на балансi - це капiтал зафiксований в установчих документах i вiдображає загальну вартiсть активiв, якi є внеском власникiв (акцiонерiв) до капiталу товариства в обмiн на акцiї товариства. 
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.
Державна частка в статутному капiталi вiдсутня.
9. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку.
       	Задекларованi у фiнансовiй звiтностi фiнансовi результати дiяльностi ПрАТ "Буровик" реальнi та точнi i становлять за звiтний перiод:
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї	19,6	тис. грн.
Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї	19,6	тис. грн.
Iншi операцiйнi доходи	333,2	тис. грн. 
Разом чистi доходи	352,8	тис. грн. 
Разом витрати	608,3	тис. грн. 
Чистий збиток	255,5  	тис. грн.
 Облiк в товариствi протягом 2012 року провадився вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-ХIV вiд 16.07.1999 р.
      	Вiдображенi у фiнансовiй звiтностi фiнансовi результати дiяльностi пiдприємства, що перевiряється, реально та точно вiдображають реальний стан пiдприємства на кiнець перiоду, що перевiряється.
   	Ведення бухгалтерського та податкового облiку дає правдиву i, на наш погляд, повну картину витрат на виробництво. Аудитор дає об?рунтовану, але не абсолютну гарантiю того, що фiнансовi результати в цiлому не мiстять у собi iстотних перекручень. 
Бухгалтерський облiк пiдприємства має повну, достовiрну iнформацiю про доходи, витрати i фiнансовi результати пiдприємства за перевiряємий перiод. Доходи вiд господарської дiяльностi на пiдприємствi, що перевiряється, класифiкуються в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi за видами дiяльностi, при тому доход визначається пiд час збiльшення активу або зменшенню зобов'язання, що приводить до зростання власного капiталу. Методичнi засади формування iнформацiї про доходи пiдприємства ?рунтуються на П(С)БО 15 "Дохiд". 
 Аналiз показникiв фiнансового стану
   Система показникiв, на пiдставi яких здiйснювалась економiчна оцiнка платоспроможностi та фiнансової стiйкостi пiдприємства, приведенi у наступнiй таблицi:
Показники	                              На 31.12.10 р	На 31.12.11 р	На31.12.12 р	Джерела iнформацiї	Орiєнтоване позитивне значення показника    
Коефiцiєнт абсолютної                                                                                                                                                                                
лiквiдностi (К 1)	                                 4,068                          0,815                    0,09                            Ф.1 ряд. 230                                   0,25-0,5
                                                                                                                                                                    Ф.1 ряд. 620	                                      
Коефiцiєнт загальної
 лiквiдностi (К 2)	                                   17,898	                     3,838	                1,311                           Ф.1 ряд. 260                                  1,0-2,0
                                                                                                                                                                    Ф.1 ряд. 620	
Коефiцiєнт фiнансової 
незалежностi (К 3)	                                    0,992	                     0,969        	0,894                           Ф.1 ряд. 380                                0,25-0,5
                                                                                                                                                                    Ф.1 ряд. 280	
Коефiцiєнт структури
капiталу (К 4)	                                      0,008                       0,032                0,116                            Ф. 1 р.480+р.620                           0,5-0,1                                                                                                                                                                                                                   Ф.1 ряд. 380
           	
          	Вказанi коефiцiєнти, характеризуючи фiнансовий стан товариства розрахованi з використанням статей бухгалтерських балансiв станом на 31.12.2010 р., 31.12.2011 р., 31.12.2012 р. 
          	Розглянувши коефiцiєнти по показниках станом на 31.12.2012 р. можливо зробити висновок:
"	коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К 1) на 31.12.2012 р. складає 0,099, що свiдчить про можливiсть товариства виконати розрахунки з кредиторами грошовими коштами;
"	коефiцiєнт загальної лiквiдностi (К 2) характеризує загальну оцiнку лiквiдностi активiв. При цьому коефiцiєнтi 1,311 пiдприємство вiдноситься до успiшно функцiонуючого;
"	коефiцiєнт фiнансової незалежностi (К 3) в 2012 роцi 0,894, та гарантує фiнансову незалежнiсть;
"	коефiцiєнт структури капiталу (К 4) складає 0,116, що позитивно характеризує спiввiдношення позикового i власного капiталу, та показує, що товариство майже не залежить вiд iнвесторiв i кредиторiв.
На пiдставi аналiзу показникiв фiнансового стану можна зробити висновок, що товариство має реальнi умови для ведення господарської дiяльностi.


Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 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; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформація 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
д/в

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

Інформація про 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, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Немає.

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

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Були.

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

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про 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.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (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
Амiнiстративний суд в м. Полтавi 31.07.2012 - справа припинена.Незаконне накладання фiнансових санкцiй НКЦПФР - 37060,00 грн.

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

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн.)
Орендовані основні засоби (тис. грн.)
Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
175,4
97
0
0
175,4
97
  будівлі та споруди
174,6
97
0
0
174,6
97
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  інші
0,8
0
0
0
0,8
0
2. Невиробничого призначення:
308,3
171,2
0
0
308,3
171,2
  будівлі та споруди
307
170,6
0
0
307
170,6
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  інші
1,3
0,6
0
0
1,3
0,6
Усього
483,7
268,2
0
0
483,7
268,2
Опис
Основнi засоби виробничого призначення (будiвля складу,техмайстерня, гараж, склад) здаються в оренду;
адмiнбудiвля та холодильник використовуються в адмiнiстративних цiлях для обслуговування адмiнперсоналу.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)
277,4
532,9
Статутний капітал (тис.грн.)
5,5
5,5
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
5,5
5,5
Опис
Розрахункова вартiсть чистих активiв зменшилась в результатi збиткiв.
Висновок
i/в

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн.)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним 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.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин
Вид інформації
1
2
3
07.09.2012
18.09.2012
Відомості про проведення загальних зборів

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2012
2
1
2
2011
2
2
3
2010
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Так
Ні
Реєстраційна комісія
X

Акціонери

X
Реєстратор

X
Депозитарій

X
Інше (запишіть)
i/в

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

Так
Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)

X
Підняттям рук
X

Інше (запишіть)
i/в

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

Так
Ні
Реорганізація

X
Внесення змін до статуту товариства
X

Прийняття рішення про зміну типу товариства
X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

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

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень
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 або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)  ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою

X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди


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



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? (так/ні)  так
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  2

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори акціонерів
Засідання наглядової ради
Засідання правління
Члени правління (директор)
ні
ні
ні
Загальний відділ
ні
ні
ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
ні
ні
ні
Юридичний відділ (юрист)
ні
ні
ні
Секретар правління
ні
ні
ні
Секретар загальних зборів
ні
ні
ні
Секретар наглядової ради
так
так
так
Корпоративний секретар
ні
ні
ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами
ні
ні
ні
Інше (запишіть)
i/в
ні
ні
ні

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 голови правління
ні
так
ні
ні
Обрання та відкликання членів правління
ні
ні
ні
ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради
ні
ні
ні
ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради
ні
ні
ні
ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії
ні
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління
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 правління
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 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 (правління)
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X

Положення про ревізійну комісію
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 ДКЦПФР про ринок цінних паперів
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
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 бухгалтерського обліку? (так/ні)  ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Менше ніж раз на рік

X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Правління або директор

X
Інше (запишіть)
i/в

Чи змінювало акціонерне товариство 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
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 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

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень особи

X
Не задовольняли умови договору з особою

X
Особу змінено на вимогу:


акціонерів
X

суду

X
Інше (запишіть)
i/в

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: 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 зміну 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 на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи
д/в

6. Вкажіть інформацію щодо результатів 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
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, 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

КОДИ
Дата
01.01.2013
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Буровик"
за ЄДРПОУ
01039926
Територія
Полтавська область, Октябрський р-н
за КОАТУУ
5310137000
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Орган державного управління
 
за КОДУ

Вид економічної діяльності
Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
за КВЕД
43.99
Середня кількість працівників: 9
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса: 36002, Україна, Полтавська обл., Октябрський р-н, Полтава, Сосюри, 60
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
 за міжнародними стандартами фінансової звітності


1. Баланс
на 01.01.2013 p.
Форма №1-м
Код за ДКУД
1801006
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи



Незавершені капітальні інвестиції
020
0
0
Основні засоби:



    залишкова вартість
030
483,8
268,2
    первісна вартість
031
1674,6
1674,6
    знос
032
( 1190,8 )
( 1406,4 )
Довгострокові біологічні активи:



    справедлива (залишкова) вартість
035
0
0
    первісна вартість
036
0
0
    накопичена амортизація
037
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції
040
0
0
Інші необоротні активи
070
0
0
Усього за розділом I
080
483,8
268,2
II. Оборотні активи



Виробничі запаси
100
28,3
28,1
Поточні біологічні активи
110
0
0
Готова продукція
130
0
0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:



    чиста реалізаційна вартість
160
13,9
1
    первісна вартість
161
13,9
1
    резерв сумнівних боргів
162
( 0 )
( 0 )
Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом
170
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
210
10,1
9,9
Поточні фінансові інвестиції
220
0
0
Грошові кошти та їх еквіваленти:



    в національній валюті
230
14,1
3,2
    у тому числі в касі
231
0
0
    в іноземній валюті
240
0
0
Інші оборотні активи
250
0
0
Усього за розділом II
260
66,4
42,2
III. Витрати майбутніх періодів
270
0
0
IV. Необоротні активи та групи вибуття
275
0
0
Баланс
280
550,2
310,4

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



Статутний капітал
300
5,5
5,5
Додатковий вкладений капітал
320
0
0
Резервний капітал
340
527,4
527,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
0
-255,5
Неоплачений капітал
360
( 0 )
( 0 )
Усього за розділом I
380
532,9
277,4
II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування
430
0
0,8
III. Довгострокові зобов'язання
480
0
0
IV. Поточні зобов'язання



Короткострокові кредити банків
500
0
0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
510
0
0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
0
5,8
Поточні зобов'язання за розрахунками:



    з бюджетом
550
1,7
1,7
    зі страхування
570
0
0
    з оплати праці*
580
0
10,1
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
605
0
0
Інші поточні зобов'язання
610
15,6
14,6
Усього за розділом IV
620
17,3
32,2
V. Доходи майбутніх періодів
630
0
0
Баланс
640
550,2
310,4
* З рядка 580 графа 4  Прострочені зобов'язання з оплати праці
(665)
0
Примітки: Основнi засоби: сума основних засобiв на кiнець року складає за первiсною вартiстю 1674,6 тис. грн. Сума зносу складає 1406,4 тис. грн., зношенiсть основних засобiв - 84 %.
Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець року складає 268,2 тис. грн. 
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 28,1 тис. грн., а саме:
-	сировина i матерiали - 20,2 тис. грн. 
-	паливо - 7,1 тис. грн. 
-	МШП - 0,8 тис. грн. 
Дебiторська заборгованiсть: сума дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги за звiтний рiк за первiсною вартiстю складає 1,0 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. Питома вага дебiторської заборгованостi у загальнiй сумi оборотних активiв складає 2 %. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом вiдсутня.  
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець року становить 9,9 тис. грн.
Зобов'язання: на кiнець звiтного перiоду довгостроковi зобов'язання вiдсутнi, поточнi зобов'язання становлять 32,2 тис. грн. Структура поточних зобов'язань (тис. грн.):
Поточнi зобов'язання	На початок звiтного перiоду	На кiнець звiтного перiоду
Короткостроковi кредити банкiв	-	-
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 	-	-
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги	-	5,8
Поточнi зобов'язання за розрахунками: 
          З бюджетом	              1,7	1,7
          Зi страхування	-	-
          З оплати працi	-	10,1
Iншi поточнi зобов'язання	15,6	14,6

	Кредиторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду збiльшилася на 5,8 тис. грн. 
Власний капiтал: склад власного капiталу на кiнець звiтного перiоду:
Статутний капiтал	5,5	тис. грн.
Резервний капiтал	527,4	тис. грн.
Непокритий збиток	255,5	тис. грн. 
На протязi звiтного перiоду змiни у власному капiталi вiдбулися за рахунок отримання збитку на суму 255,5 тис. грн. Загальна сума власного капiталу на кiнець звiтного перiоду склала 277,4 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 31.12.2012 р. державна частка вiдсутня.
Акцiями товариства володiє 97 фiзичних осiб.



Керівник				Яцун Володимир Федорович
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2. Звіт про фінансові результати
за 2012 рік
Форма №2-м
Код за ДКУД
1801007
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
19,6
258,4
Непрямі податки та інші вирахування з доходу
020
( 0 )
( 0 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)
030
19,6
258,4
Інші операційні доходи
040
333,2
165,1
Інші доходи
050
0
0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)
070
352,8
423,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
080
( 408 )
( 416,2 )
Інші операційні витрати
090
( 160,7 )
( 59,3 )
    у тому числі:
091
18,2
22,4

092
0
0
Інші витрати
100
( 39,6 )
( 43,1 )
Разом витрати (080 + 090 + 100)
120
( 608,3 )
( 518,6 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)
130
-255,5
-95,1
Податок на прибуток
140
( 0 )
( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)
150
-255,5
-95,1
Забезпечення матеріального заохочення
160
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів
201
0
0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів
202
( 0 )
( 0 )
Примітки: Доходи:
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї	19,6	тис. грн.
Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї	19,6	тис. грн.
Iншi операцiйнi доходи	333,2	тис. грн. 
Разом чистi доходи	352,8	тис. грн. 
Разом витрати	608,3	тис. грн. 
Чистий збиток	255,5  	тис. грн.

Витрати:
Склад витрат (тис. грн.): 
-	собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 408,0 тис. грн.;
-	iншi операцiйнi витрати - 160,7 тис. грн.;
-	iншi витрати - 39,6 тис. грн.
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