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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента
	ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО "СКIФ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
	Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
	02972339
1.4. Місцезнаходження емітента
	19400, Україна, Черкаська обл., Корсунь-Шевченкiвський р-н, М.КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ  1 ТРАВНЯ, БУДИНОК 4
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
	(04735)  2-03-02, (04735)  2-03-02
1.6. Електронна поштова адреса емітента 
	02972339@afr.com.ua 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
26.04.2013

(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у
№80 Бюлетень. Цiннi папери України

26.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання) 
(дата)
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
prat-skif.emitents.net.ua
в мережі Інтернет
26.04.2013

(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)

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

4. Інформація про посадових осіб емітента:

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

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

9. Відомості про цінні папери емітента:

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

    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

    г) інформація про похідні цінні папери

    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

10. Опис бізнесу

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

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

    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

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

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 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)
X
27. Аудиторський висновок
X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

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

30. Примітки:
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається оскiльки у статутному фондi емiтента вiдсутня державна частка, а також емiтент не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище.
Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, оскiльки емiтент - акцiонерне товариство.
Емiтент не здiйснював випуски облiгацiй, та iнших цiнних паперiв, в тому числi боргових, iпотечних, похiдних. ФОН не створювались.
Емiтент не здiйснював викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Фiнансова звiтнiсть емiтента, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надаються, оскiльки  у емiтента дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн.
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв):
Приватне   акцiонерне   товариство "СКIФ"   засновано  вiдповiдно  до рiшення зборiв засновникiв,протокол №1 вiд   23 сiчня 1997 року,  шляхом
перетворення суб'єкта  пiдприємницької  дiяльностi  Товариства   покупцiв фабрики "Корсунчанка" у закрите акцiонерне товариство "СКIФ" вiдповiдно
 до Закону України "Про господарськi  товариства" вiд 01.10.1991 року.
Iнформацiя про дивiденди:
Iнформацiя  не  надається , тому що  загальними зборами  акцiонерiв за  результатами  звiтного  2011 року  та   загальними  зборами акцiонерiв  за  результатами  2010 року прийнятi  рiшення, що отриманi прибутки вiд результатiв  фiнансово-господарської дiяльностi товариства направити на покриття  збиткiв  минулих перiодiв.


3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
	ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО "СКIФ"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
	ПрАТ "СКIФ"
3.1.3. Організаційно-правова форма
	Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
	19400
3.1.5. Область, район
	Черкаська обл. Корсунь-Шевченкiвський р-н
3.1.6. Населений пункт
	М.КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ
3.1.7. Вулиця, будинок
	ВУЛИЦЯ  1 ТРАВНЯ, БУДИНОК 4
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
	серiя АОО№812858
3.2.2. Дата державної реєстрації
	03.04.1997
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
	КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКIВСЬКА   РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТI
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
	312 570
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
	312 570
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	Днiпровська  фiлiя ПАТ "Укрiнбанк",  м. Черкаси.
3.3.2. МФО банку
	354336
3.3.3. Поточний рахунок
	26007090023001
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
	14.12 - Виробництво  робочого  одягу
	68.20 - Надання  в  оренду й експлуатацiю власного  чи орендованого нерухомого майна
	32.99 - Виробництво  iншої  продукцiї, 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
Електромонтажнi роботи
Серiя АВ № 489882
01.10.2009
Iнспекцiя державногоархiтектурно-будiвельногоконтролю у Черкаськiй областi
06.10.2012
Опис
Буде продовжений пiсля закiнчення термiну.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
	Голова Наглядової  ради	
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Селiверстов  Анатолiй  Євгенiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	   
6.1.4. Рік народження
	1945
6.1.5. Освіта
	Вища ,  Київський  полiтехнiчний  iнститут, iнженер-теплоенергетик.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	36
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ЗАТ "СКIФ", голова Спостережної ради. 
6.1.8. Опис
		 Селiверстов А.Є.  по  сумiсництву на  оплатнiй  основi здiйснює  повноваження  голови Наглядової ради.  У  складi Наглядової  ради  захищає  права  акцiонерiв  та  здiйснює  контроль  за  дiяльнiстю Правлiння Товариства  в  межах  та  у  випадках, передбачених законодавством України, Статутом  та  рiшеннями  загальних  зборiв акцiонерiв Товариства.  Згоди  на розкриття виплаченої  винагороди за 2012 рiк  не надає.  В натуральнiй  формi  винагорода  не  виплачувалась. В Наглядову раду  обраний  загальними зборами акцiонерiв Товариства 07.04.2011 року, протокол № 1. Головою Наглядової  ради обраний  на засiданнi Наглядової ради 08.04.2011 року, протокол № 1. Непогашеної  судимостi за  корисливi та посадовi  злочини  немає. Перебував  на  посадi голови Спостережної  ради Товариства з 24.01.1997р. по 07.04.2011р. Основне  мiсце  роботи: президент  ТОВ " Науково-виробниче пiдприємство "IКАР", яке знаходиться   за адресою:  03062,  м. Київ, вул. Естонська, будинок 70. Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.	

6.1.1. Посада
	Член Наглядової  ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Оберемок  Олександр  Федорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	   
6.1.4. Рік народження
	1952
6.1.5. Освіта
	Вища, Київський полiтехнiчний iнститут,	iнженер-електрик.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	26
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ЗАТ "СКIФ",  член  Спостережної ради
6.1.8. Опис
		 Оберемок О.Ф.  здiйснює  повноваження   члена Наглядової ради. У складi Наглядової  ради  захищає  права  акцiонерiв  та  здiйснює  контроль  за  дiяльнiстю Правлiння Товариства в  межах  та  у  випадках, передбачених законодавством України, Статутом  та  рiшеннями  загальних  зборiв акцiонерiв Товариства.   Працює  на  безоплатнiй  основi.  В Наглядову  раду обраний  на загальних  зборах акцiонерiв Товариства 07.04.2011 року, протокол № 1. Непогашеної  судимостi за  корисливi та посадовi  злочини  немає. Перебував  на  посадi члена Спостережної  ради  Товариства  з 25.02.2000 р. по 07.04.2011р.   
	Основне  мiсце роботи: директор ТОВ  "Науково-виробниче  пiдприємство " IКАР" ,яке знаходиться   по адресу:  03062,  м. Київ, вул. Естонська, будинок 70.	Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних. 


6.1.1. Посада
	Член  Наглядової  ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Шкурат  Валентина  Леонiдiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	   
6.1.4. Рік народження
	1968
6.1.5. Освіта
	Смiлянський  радiотехнiкум, молодший спецiалiст, фахiвець в галузi управлiння.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ЗАТ "СКIФ" - член СпостережноЇ  ради, майстер виробництва.
6.1.8. Опис
	
	Шкурат В.Л.  здiйснює  повноваження   члена Наглядової ради. У складi Наглядової  ради  захищає  права  акцiонерiв  та  здiйснює  контроль  за  дiяльнiстю Правлiння Товариства в  межах  та  у  випадках, передбачених законодавством України, Статутом  та  рiшеннями  загальних  зборiв акцiонерiв Товариства.  На данiй посадi працює  на  безоплатнiй  основi.  В Наглядову  раду обрана  на загальних  зборах акцiонерiв Товариства 07.04.2011 року, протокол № 1. Непогашеної  судимостi за  корисливi та посадовi  злочини  немає. Перебувала  на  посадi члена Спостережної  ради  Товариства  з 23.05.2008 р. по 07.04.2011р.   
	Основне  мiсце роботи: Майстер виробництва  ПрАТ "СКIФ".	Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних. 

6.1.1. Посада
	Голова  Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Биченко  Сергiй  Анатолiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	   
6.1.4. Рік народження
	1961
6.1.5. Освіта
	Вища ,    Кiровоградський  iнститут с/г машинобудування, iнженер-механiк.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	27
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ЗАТ  "СКIФ"  - Голова Правлiння	
6.1.8. Опис
		Биченко С.А . здiйснює  повноваження  Голови Правлiння Товариства  на  оплатнiй  основi   в межах  передбачених  законодавством України , Статутом Товариства,  а  також Контрактом укладеним з ним. Згоди  на розкриття виплаченої  винагороди за 2012 рiк  не надає.    В натуральнiй  формi  винагорода  не  виплачувалась.  Головою  Правлiння ПрАТ "СКIФ" обраний  на  засiданнi  Наглядової  ради 08.04.2011року, протокол № 1. Непогашеної  судимостi за  корисливi та посадовi  злочини  немає. Перебував  на  посадi голови Правлiння   ЗАТ "СКIФ" з 21.07.1997р. по  07.04.2011р. Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних. 


6.1.1. Посада
	Член  Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Уточкiна  Марiя  Андрiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	   
6.1.4. Рік народження
	1956
6.1.5. Освіта
	Вища ,   Уманьський с/г iнститут , вчений  агроном.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ЗАТ  "СКIФ"  -   голова ревiзiйної комiсii, головний бухгалтер.
6.1.8. Опис
		Уточкiна М.А. у  складi  Правлiння здiйснює  повноваження  члена Правлiння Товариства   в межах  передбачених  законодавством України , Статутом Товариства,  а  також Контрактом укладеним з нею. На данiй  посадi  працює  на безоплатнiй основi.   Членом  Правлiння ПрАТ "СКIФ" обрана  на  засiданнi  Наглядової  ради 08.04.2011року, протокол № 1. Непогашеної  судимостi за  корисливi та посадовi  злочини  немає. Перебувала  на  посадi голови ревiзiйної комiсiї   ЗАТ "СКIФ"    з 23.05.2008 р. по  07.04.2011р. Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних. 

6.1.1. Посада
	Член  Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Гурова  Iрина  Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	   
6.1.4. Рік народження
	1958
6.1.5. Освіта
	Вища ,   Київський iнститут народного господарства, економiст
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ЗАТ  "СКIФ"  - член  правлiння.
6.1.8. Опис
	Гурова I.М.у  складi  Правлiння здiйснює  повноваження  члена Правлiння Товариства   в межах  передбачених  законодавством України , Статутом Товариства,  а  також Контрактом укладеним з нею. На данiй  посадi  працює  на безоплатнiй основi.   Членом  Правлiння ПрАТ "СКIФ" обрана  на  засiданнi  Наглядової  ради 08.04.2011року, протокол № 1. Непогашеної  судимостi за  корисливi та посадовi  злочини  немає. Перебувала  на  посадi  члена Правлiння   ЗАТ "СКIФ"    з 14.05.1999 р. по  07.04.2011р.
	Основне  мiсце роботи: економiст  ТОВ  "Науково-виробниче  пiдприємство " IКАР" ,яке знаходиться   за адресою:  03062,  м. Київ, вул. Естонська, будинок 70.	Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних. 


6.1.1. Посада
	Ревiзор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Касьяненко  Олена  Павлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	   
6.1.4. Рік народження
	1959
6.1.5. Освіта
	Вища , Київський iнститут народного господарства, економiст.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	27
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ТОВ "Науково-виробниче пiдприємство " IКАР" ,головний бухгалтер  
6.1.8. Опис
	
Касьяненко О.П. здiйснює  повноваження  Ревiзора Товариства   в межах  передбачених  законодавством України , Статутом Товариства,  а  також Контрактом укладеним з нею. На данiй  посадi  працює  на безоплатнiй основi.   Ревiзором  ПрАТ "СКIФ" обрана  на  загальних  зборах  акцiонерiв Товариства 07.04.2011року, протокол № 1. Непогашеної  судимостi за  корисливi та посадовi  злочини  немає. До  обрання  ревiзором в  Товариствi  посад  не займала.
	Основне  мiсце роботи: головний  бухгалтер  ТОВ  "  Науково -виробниче  пiдприємство " IКАР" , яке знаходиться   за адресою:  03062,  м. Київ, вул. Естонська, будинок 70. Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних. 

6.1.1. Посада
	Головний  бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Уточкiна  Марiя  Андрiївна	
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	   
6.1.4. Рік народження
	1956
6.1.5. Освіта
	Вища ,   Уманьський с/г iнститут , вчений  агроном.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ЗАТ  "СКIФ"  -  головний бухгалтер.
6.1.8. Опис
		Уточкiна М.А. виконує  обов'язки головного  бухгалтера   вiдповiдно до  наказу  по 
Товариству "Про  облiкову  полiтику ПрАТ "СКIФ". Призначена на посаду головного бухгалтера ПрАТ"СКIФ" за  погодженням Наглядової ради, протокол № 1 вiд 08.04.2011 р.  Згоди  на розкриття виплаченої  винагороди за 2012 рiк  не надає.  В натуральнiй  формi  винагорода  не  виплачувалась. Непогашеної  судимостi за  корисливi та посадовi  злочини  немає. До призначення  на  посаду головного бухгалтера  працювала економiстом,бухгалтером. 
	Перебувала  на  посадi голови ревiзiйної комiсiї   ЗАТ "СКIФ" на безоплатнiй основi   з 23.05.2008 р. по  07.04.2011р., 
Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних. 

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 Наглядової  ради	
Селiверстов  Анатолiй  Євгенiйович
   

312 065
24,9596
312 065
0
0
0
Член Наглядової  ради
Оберемок  Олександр  Федорович
   

130 951
10,4738
130 951
0
0
0
Член  Наглядової  ради
Шкурат  Валентина  Леонiдiвна
   

2 000
0,1599
2 000
0
0
0
Голова  Правлiння
Биченко  Сергiй  Анатолiйович
   

3 000
0,2399
3 000
0
0
0
Член  Правлiння
Уточкiна  Марiя  Андрiївна
   

2 000
0,1599
2 000
0
0
0
Член  Правлiння
Гурова  Iрина  Миколаївна
   

78 704
6,2949
78 704
0
0
0
Ревiзор
Касьяненко  Олена  Павлiвна
   

0
0
0
0
0
0
Головний  бухгалтер
Уточкiна  Марiя  Андрiївна	
   

0
0
0
0
0
0
Усього
528 720
42,288
528 720
0
0
0
7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Дата внесення до реєстру
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій






Прості іменні
Прості на пред'явника
Привілейо-вані іменні
Привілейо-вані на пред'явника
ТОВ "Науково-виробниче пiдприємсто "IКАР"
25661375
03062, Україна, Київська обл., - р-н, м. Київ, вулиця Естонська, буд. 70, офiс 107

 275 020
21,9967
275 020
0
0
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт
Дата внесення до реєстру
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Прості на пред'явника
Привілейо-вані іменні
Привілейо-вані на пред'явника
Оберемок Олександр Федоович
   

130 951
10,4738
130 951
0
0
0
Селiверстов Анатолiй Евгенiйович
   

312 065
24,9596
312 065
0
0
0
Чебров Вiктор Дмирович
   

162 000
12,9571
162 000
0
0
0
Усього
880 036
70,3872
880 036
0
0
0

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

X

Дата проведення
06.04.2012
Кворум зборів
74,2
Опис

                                          На  чергових  загальних  зборах акцiонерiв , якi вiдбулися 06.04.2012 року    розглядались  питання  по  наступному  порядку денному.
                           
                                       Порядок  денний:
   1. Обрання голови  та  секретаря  зборiв. Затвердження  Регламенту  загальних  зборiв. Обрання  лiчильної  комiсiї  зборiв.
   2. Звiт  Голови  правлiння  про  результати  фiнансово-господарської  дiяльностi Товариства  за  2011 рiк.
3. Звiт Наглядової  ради  Товариства за  2011 рiк.
4. Звiт Ревiзора  Товариства  за  2011 рiк. Затвердження  висновку  Ревiзора Товариства.
5. Затвердження рiчного  звiту  та  балансу  Товариства за  2011 рiк,  затвердження  розподiлу  прибутку ( покриття збиткiв)  за  2011 рiк.

    Пропозицiй  до перелiку питань  порядку  денного не  подавалось.

     Кiлькiсть голосiв, що зареєструвалися для участi у чергових загальних  зборах акцiонерiв  927766, що становить 
74,2 %  вiд загальної  кiлькостi голосуючих  акцiй товариства.

      Результати  розгляду  питань  порядку денного:
     1.Обрання  голови  та  секретаря  зборiв. Затвердження  Регламенту  загальних  зборiв.  Обрання  лiчильної  комiсiї  зборiв.
     Вирiшили: Обрати Головою  зборiв - Селiверстова Анатолiя Євгенiйовича;
                                  Секретарем  зборiв  -         Уточкiну Марiю Андрiївну;
		        Лiчильну  комiсiю  у  складi:
		        Смiрнова Надiя  Григорiвна - голова лiчильної  комiсiї;
                                 Дiзiрон Олена Валерiївна  -  секретар лiчильної  комiсiї.	
     Пiдрахунок  голосiв  здiйснює  Лiчильна  комiсiя.
	Затвердити  наступний   Регламент  зборiв:
-	надати   виступаючим  по  всiм  питанням  Порядку денного  -  до  10 хв.,
-	вiдвести  на  обговорення  питань  Порядку  денного -  до  5 хв.,
-	на  виступи, довiдки  -  до  3 хв.
     Пiдсумки голосування:  "За"        -   927766;
                                          "Проти" -              0;
                                          "Утримались" -    0.



  2. Звiт  Голови Правлiння про результати  фiнансово-господарської  дiяльностi Товариства за 2011 рiк.
Вирiшили:  Звiт  Голови Правлiння ПрАТ  "СКIФ" про результати фiнансово-господарської  дiяльностi Товариства за 2011 рiк затвердити.
Пiдсумки голосування:  "За" 	-	927766;
                                          "Проти"   -	       0;
                                         "Утримались"  -  0.

   3. Звiт Наглядової  ради Товариства  за  2011 рiк.
Вирiшили: Звiт Наглядової  ради Товариства  за  2011 рiк  затвердити
Пiдсумки голосування:  "За" 	-	  927766;
                                          "Проти"   -	        0;
                                         "Утримались"  -   0.

  4. Звiт Ревiзора Товариства  за  2011 рiк. Затвердження  висновку Ревiзора  Товариства. 
  Вирiшили: Звiт Ревiзора  та висновок   Ревiзора ПрАТ "СКIФ"  за  2011 рiк    затвердити.
Пiдсумки  голосування:   "За"     -        927766;
                                            "Проти"    -	        0;
                                           "Утримались" -  0.

   5.Затвердження  рiчного  звiту  та  балансу  Товариства за  2011 рiк, затвердження розподiлу  прибутку (порядок покриття збиткiв) за 2011 рiк.
   Вирiшили: Рiчний    баланс  та  звiт   про  фiнансовi  результати  Товариства  за  2011 рiк  затвердити. 
   Отриманий прибуток   в  сумi  22,6 тис. грн.  за результатами  фiнансово господарської  дiяльностi направити  на  погашення  непокритих  збиткiв  минулих  рокiв.
Пiдсумки голосування:  "За"	-	927766;
                                         "Проти"   -           0;
                                         "Утримались"     0.





Вид загальних зборів
чергові
позачергові


X
Дата проведення
23.11.2012
Кворум зборів
74,1
Опис

                                      Позачерговi загальнi  збори акцiонерiв, якi вiдбулися 23.11.2012 р. проводилися  з  iнiцiативи Наглядової ради  з      порядком  денним.                           
                                           Порядок денний:
   1. Обрання  голови  та  секретаря  зборiв, обрання  лiчильної  комiсiї  позачергових  Загальних  зборiв акцiонерiв.
   2. Про  внесення Товариством   змiн  до  договору  iпотеки  вiд 15.12.2011 р., посвiдченого приватним  нотарiусом   Київського  мiського  нотарiального  округу Кравчук О.П.  за  реєстровим № 1673,  який  був  укладений  з ПАТ  ПАТ " Банк "Київська Русь"  за  зобов'язаннями  Товариства  з  обмеженою  вiдповiдальнiстю "Науково-виробниче  пiдприємство "IКАР" за кредитним   договором " 27916-20/11-1"  на  вiдкриття  вiдновлювальної  кредитної  лiнiї  вiд  11липня  2011 року.  
   3. Про  надання  повноважень  Головi Правлiння Биченку С.А. на  укладання  з ПАТ "Банк "Київська Русь"  вiд  iменi  Товариства  договору  про  внесення  змiн  до  договору  iпотеки  вiд  15.12.2011 р., посвiдченого приватним  нотарiусом   Київського  мiського  нотарiального  округу Кравчук О.П.  за  реєстровим № 1673. 

   Пропозизiй  до перелiку питань  порядку  денного не  подавалось.

   Кiлькiсть  голосiв, що  зареєструвалися  для  участi  у  позачергових   Загальних  зборах акцiонерiв  926766, що становить  74,1 % вiд загальної  кiлькостi голосуючих  акцiй Товариства.

               Результати  розгляду  питань  порядку денного:

    1.Обрання  голови  та  секретаря  зборiв, обрання  лiчильної  комiсiї позачергових  Загальних  зборiв  акцiонерiв.
    Вирiшили: 1. Обрати  головою   зборiв   Селiверстова Анатолiя Євгенiйовича,
	        секретарем    зборiв    Уточкiну Марiю Андрiївну.
                    2. Обрати в лiчильну  комiсiю в  складi:
                    Смiрнова  Надiя  Григорiвна - голова  лiчильної  комiсiї,
                    Дiзiрон Олена Валурiївна   -  секретар  лiчильної  комiсiї.
                    3. Голосування  проводити шляхом  пiдняття  рук.
    Пiдсумки голосування:  "За"        -  926766 ;
                                          "Проти" -            0;
                                          "Утримались" -  0.

    2. Про внесення Товариством   змiн  до  договору  iпотеки  вiд 15.12.2011 р., посвiдченого приватним  нотарiусом   Київського  мiського  нотарiального  округу Кравчук О.П.  за  реєстровим № 1673,  який  був  укладений  з ПАТ  ПАТ " Банк "Київська Русь"  за  зобов'язаннями  Товариства  з  обмеженою  вiдповiдальнiстю "Науково-виробниче  пiдприємство "IКАР" за кредитним   договором " 27916-20/11-1"  на  вiдкриття  вiдновлювальної  кредитної  лiнiї  вiд  11липня  2011 року.  	
   Вирiшили: Внести  змiни  до  договору  iпотеки вiд 15.12.2011 р., посвiдченого приватним  нотарiусом   Київського  мiського  нотарiального  округу Кравчук О.П.  за  реєстровим № 1673,  який  був  укладений  з ПАТ  ПАТ " Банк "Київська Русь"  за  зобов'язаннями  Товариства  з  обмеженою  вiдповiдальнiстю "Науково-виробниче  пiдприємство "IКАР" за кредитним   договором " 27916-20/11-1"  на  вiдкриття  вiдновлювальної  кредитної  лiнiї  вiд  11липня  2011 року  в  зв'язку iз  збiльшенням:
   1. Лiмiту  кредитування  з  1 370 000,00  ( Один мiльйон  триста  сiмдесят  тисяч  )  гривень  до  2 070 000,00 ( Два мiльйони  сiмдесят тисяч ) гривень;
   2. Строку  користування  з  28  грудня  2012 року до  25  жовтня  2013 року;
   3. Розмiру  процентної  ставки з 21 ( двадцять  одного)   до  26 ( двадцяти шести) процентiв  рiчних.
   Пiдсумки  голосування: "За"	-     926766 ;
                                            "Проти" -	           0;
                                            "Утримались"   -  0 .

    3. Про  надання  повноважень  Головi Правлiння Биченку С.А. на  укладання  з ПАТ "Банк "Київська Русь"  вiд  iменi  Товариства  договору  про  внесення  змiн  та  доповнень  до  договору  iпотеки вiд 15.12.2011 р., посвiдченого приватним  нотарiусом   Київського  мiського  нотарiального  округу Кравчук О.П.  за  реєстровим № 1673.
   Вирiшили: Надати  Головi  Правлiння  Товариства  Биченку  Сергiю  Анатолiйовичу  повноваження  на  укладання,  визначення   на  власний  розсуд  iстотних  умов  та  пiдписання  вiд  iменi  Товариства  договору про  внесення     змiн  та  доповнень  до  договору  iпотеки  вiд  15.12.2011 р., посвiдченого приватним  нотарiусом   Київського  мiського  нотарiального  округу Кравчук О.П.  за  реєстровим № 1673,  iнших  договорiв  та  вчинення  всiх  необхiдних  дiй,  повязаних  з  реалiзацiєю  вищесхваленого  рiшення  позачергових Загальних  зборiв  акцiонерiв Товариства.
   Пiдсумки  голосування: "За"        -      926766 ;
                                          "Проти"   -	         0;
                                          "Утримались"  -   0 .	


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
29.06.2011
77/23/1/2011
Черкаське терито - рiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв  та фондового ринку
UA4000077176
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,25
1 250 280
312 570
100
Опис
Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстингу не перебувають.
03.02.1998
6/23/1/98
ЧТУ ДКЦПФР
-
Акція проста документарна іменна
Документарні іменні
0,25
619 640
154 910
100
Опис
Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстингу не перебувають.
08.10.2001
45/23/1/01
ЧТУ ДКЦПФР
-
Акція проста документарна іменна
Документарні іменні
0,25
619 640
154 910
100
Опис
Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстингу не перебувають.
12.11.2002
74/23/1/02
ЧТУ ДКЦПФР
-
Акція проста документарна іменна
Документарні іменні
0,25
1 250 280
312 570
100
Опис
Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстингу не перебувають.
30.06.2010
70/23/1/2010
ЧТУ ДКЦПФР
-
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,25
1 250 280
312 570
100
Опис
Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстингу не перебувають.

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:
319,6
303,1
0
0
319,6
303,1
  будівлі та споруди
276,8
268,7
0
0
276,8
268,7
  машини та обладнання
18,1
16
0
0
18,1
16
  транспортні засоби
9,8
3,5
0
0
9,8
3,5
  інші
14,9
14,9
0
0
14,9
14,9
2. Невиробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
319,6
303,1
0
0
319,6
303,1
Опис

Основнi засоби:
 - група 3. З термiном користування  вiд 20 - 42 р. з первiсною вартiстю 556,3 тис.грн., на кiнець 2012 р. мають 48,3% зносу,  використовуються  на 80%,  сума нарахованого зносу становить 287,6 тис.грн.
- група 5. з термiном користування  не менше 5 р., первiсна вартiсть 111,3 тис.грн., на кiнець 2012р.  знос становить 93,3%, використовується у виробничiй дiяльностi на 45%,  сума нарахованого зносу становить 103,8 тис.грн.
- група 4. з термiном використання  вiд 2- 5 р., первiсна вартiсть 114,0 тис.грн., на кiнець 2012 р. становить 89,5%, використовується в виробничiй дiяльностi на 45%, сума нарахованого зносу становить 102,0 тис.грн.
- група 13. Артезiанська свердловина , термiн користування безстроковий, первiсна вартiсть 14,9 тис. грн.
   Основнi засоби використовуються за їх призначенням для  виробничої дiяльностi  Товариства.
   На протязi  2012 р. iндексацiя i дооцiнка  основних засобiв не проводилася.

  Згiдно  рiшення позачергових  зборiв акцiонерiв,  якi  вiдбулися  25.11.2011року, протокол № 1 Товариство виступило  майновим поручителем за зобов'язаннями Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Науково-виробниче  пiдприємство "IКАР", що звернувся з проханням надати майнову поруку для забезпечення зобов'язань перед ПАТ" "Банк "Київська Русь" за Кредитним договором №27916-20/11-1 на вiдкриття вiдновлювальної кредитної лiнiї вiд "11" липня 2011 року з лiмiтом кредитування 1 370 000,00 (Один мiльйон триста сiмдесят тисяч) гривень строком до 28.12.2012р. зi сплатою 21 (двадцять один) процентiв рiчних за користування кредитними коштами та надало  в iпотеку ПАТ "Банк "Київська Русь" нерухоме майно (комплекс майновий), загальною  площею 3701,6 кв.м., розташованого за  адресою: Україна, Черкаська область, м. Корсунь-Шевченкiвський, вулиця 1 Травня, будинок № 4, загальною залишковою балансовою вартiстю 184348,44 (Сто вiсiмдесят чотири тисячi  триста сорок  вiсiм грн. 44 коп.) , яке належить ПрАТ "СКIФ" на правi  власностi  та  бiльш  детальний  опис якого  наведено  нижче у  таблицi .  								


№
пп	Лiтера №
за планом
земельної
дiлянки	Назва
Будiвель i
споруд	Загальна площа
   (кв.м)		
1	А.а	Виробничий корпус
з прибудовою	  1355,2		
2	П-1	Пiдвал пiд виробничим
корпусом	 645,9		
3	В-1	Пiдвал з прибудовою пiд
лозовим цехом	 109,7		
4	В,в,в-1,
в-2	Лозовий цех з прибудовою	 503,4		
5	Г	Склад сушки з пiдiгрiвом	 184,2		
6.	М	Склад сушки з пiдiгрiвом	 24,4		
7.	Д	Окоровочний	 238,7		
8	З,Ж	Побутовi примiщення	 28,5		
9.	К,О	Автогараж	 161,5		
10	Л	Будiвлi виробничого
побутового примiщення	 150,9		
11	П,Н	Ангар	 299,2		


    Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "СКIФ" вiд 23 листопада 2012р. вирiшено внести змiни до договору iпотеки вiд 15.12.2011 р., посвiдченого приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу Кравчук О.П. за реєстровим №1673, який був укладений з ПАТ "Банк "Київська Русь" за зобов'язаннями ТОВ "Науково-виробниче пiдприємство "IКАР" за Кредитним договором "27916-20/11-1" на вiдкриття вiдновлювальної кредитної лiнiї вiд 11 липня 2011 року в зв'язку iз збiльшенням:
  - лiмiту кредитування з 1 370 000,00 (Один мiльйон триста сiмдесят тисяч) гривень до 2 070 000,00(Два мiльйони сiмдесят тисяч)гривень;
            -    строку користування з 28 грудня 2012 року до 25 жовтня 2013 року;
            - розмiру процентної ставки з 21(двадцять одного) до 26(двадцяти шести)              процентiв рiчних.


На  кiнець  звiтного  перiоду  залишкова  вартiсть   303,1  тис.грн.
На  кiнець  звiтного  перiоду  первiсна    вартiсть    796,6  тис.грн.


13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)
639,4
623,4
Статутний капітал (тис.грн.)
312,6
312,6
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
326,8
310,8
Опис
      Розрахунок  вартостi  чистих  активiв Товариства за попереднiй та звiтний перiод розраховується за методикою згiдно положення  бухгалтерського  облiку  25.
    Внески  власникiв згiдно установчих документiв  становлять 312,6 тис.грн., якi складають статутний капiтал. Скорегований статутний капiтал - це сума  дооцiнки i iндексацiї основних засобiв  за  мiнусом або плюсом збиткiв , прибуткiв. На кiнець 2012р. вартiсть чистих активiв  збiльшилася в порiвняннi з минулим роком , тому що отриманi  збитки  з урахуванням минулих рокiв на  кiнець   2012 р. становили  1,8 тис.грн. , а на кiнець 2011р. становили 17,8 тис. грн. чистi  активи  бiльшi  скоригованого  статутного капiталу.

Висновок
Вартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд  Статутного  (складеного) капiталу.
Вимоги п. 3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.



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
1,3
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання
X
55,6
X
X
Усього зобов'язань
X
56,9
X
X
Опис
Кредиторська заборгованiсть облiковується i оцiнюється згiдно П(С)БО 11 ( зобов'язання). Облiк зобов'язань вiдображається  за сумою їх погашення. Розрахунки  з бюджетом, з позабюджетними фондами та внесками на соцiальнi заходи проводяться своєчасно та в повному  обсязi i така заборгованiсть станом  на 31.12. 2012 р. складає 27,0 тис. грн.( Поточнi  нарахування за грудень 2011р.)Заробiтна плата Товариством нараховувалась згiдно дiючих ставок  та у вiдповiдностi  з штатним  розписом. Розрахунки по заробiтнiй платi проводились  своєчасно вiдповiдно з дiючими нормативними документами i вiдповiдно дiючого законодавства.

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
24.02.2012
02.03.2012
Відомості про проведення загальних зборів
23.10.2012
25.10.2012
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
1
3
2010
1
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)


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)


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)
  За iнiцiативою Наглядової ради про внесення Товариством змiн до договору iпотеки вiд 15.12.2011 р., посвiдченого приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу Кравчук О.П. за реєстровим №1673, який був укладений з ПАТ "Банк "Київська Русь" за зобов'язаннями ТОВ "Науково-виробниче пiдприємство "IКАР" за Кредитним договором "27916-20/11-1" на вiдкриття вiдновлювальної кредитної лiнiї вiд 11 липня 2011 року. 

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
3
Кількість представників держави
0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
4
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
44
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб
1

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  9

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

Так
Ні
Стратегічного планування

X
Аудиторський

X
З питань призначень і винагород

X
Інвестиційний

X
Інше (запишіть)

Інше (запишіть)


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)  ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою

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

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди

X
Інше (запишіть)
голова наглядової ради отримує винагороду фiксованою суммою, члени наглядової ради не отримують винагород.

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

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги
X

Інше (запишіть)


X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
X

Інше (запишіть)


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

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

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

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)
ні
так
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
так
ні
ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради
ні
так
ні
ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії
так
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління
ні
так
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління
ні
так
ні
ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
так
ні
ні
ні
Затвердження аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
ні
так
ні
ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

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)
07.04.2011р.,протокол № 1  прийнято рiшення,що враховуючи той факт , що  повноваження органiв управлiння та посадових осiб товариства  максимально  передбаченi Статутом, положення про дiяльнiсть органiв  управлiння  та посадових осiб товариства  не затверджувати.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
так
так
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу
ні
так
ні
ні
ні
Інформація про склад органів управління товариства
так
так
ні
ні
так
Статут та внутрішні документи
так
ні
так
ні
ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
ні
ні
так
так
ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
ні
ні
ні
ні
ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  так

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)


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

З якої причини було змінено аудитора?

Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень

X
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X
Інше (запишіть)
аудитор не змiнювався

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)
iншими органами перевiрки не здiйснювались

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)
Спецiальних  перевiрок  фiнансово-господарської дiяльностi Товариства не проводилось.

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так
Ні
Випуск акцій

X
Випуск депозитарних розписок

X
Випуск облігацій

X
Кредити банків

X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
Інше (запишіть)


X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
X
Не визначились


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

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

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)


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: 

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

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:


Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
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
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
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
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи
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
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
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
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку
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)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
	загальний стаж аудиторської діяльності
	кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
	перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
	випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
	ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
	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
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
	наявність механізму розгляду скарг
	прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
	стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
	наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

КОДИ
Дата
01.01.2013
Підприємство
ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО "СКIФ"
за ЄДРПОУ
02972339
Територія
 
за КОАТУУ
712210100
Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ
-
Орган державного управління
 
за КОДУ
230
Вид економічної діяльності
Виробництво робочого одягу
за КВЕД
18.21.0
Середня кількість працівників: 19
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса: 19400, Україна, Черкаська обл., Корсунь-Шевченкiвський р-н, М.КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ  1 ТРАВНЯ, БУДИНОК 4
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
 за міжнародними стандартами фінансової звітності


1. Баланс
на 31.12.2012 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
319,6
303,1
    первісна вартість
031
808,3
796,6
    знос
032
( 488,7 )
( 493,5 )
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
319,6
303,1
II. Оборотні активи



Виробничі запаси
100
11,7
11,9
Поточні біологічні активи
110
0
0
Готова продукція
130
2
1,8
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:



    чиста реалізаційна вартість
160
404,1
366,6
    первісна вартість
161
404,1
366,6
    резерв сумнівних боргів
162
( 0 )
( 0 )
Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом
170
0,2
0,6
Інша поточна дебіторська заборгованість
210
70
0
Поточні фінансові інвестиції
220
0
0
Грошові кошти та їх еквіваленти:



    в національній валюті
230
0,4
12,3
    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
488,4
393,2
III. Витрати майбутніх періодів
270
0
0
IV. Необоротні активи та групи вибуття
275
0
0
Баланс
280
808
696,3

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



Статутний капітал
300
312,6
312,6
Додатковий вкладений капітал
320
328,6
328,6
Резервний капітал
340
0
0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
-17,8
-1,8
Неоплачений капітал
360
( 0 )
( 0 )
Усього за розділом I
380
623,4
639,4
II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування
430
0
0
III. Довгострокові зобов'язання
480
0
0
IV. Поточні зобов'язання



Короткострокові кредити банків
500
0
0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
510
7,1
0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
81,6
1,8
Поточні зобов'язання за розрахунками:



    з бюджетом
550
11,4
14,4
    зі страхування
570
10,7
12,6
    з оплати праці*
580
23,8
26,8
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
605
0
0
Інші поточні зобов'язання
610
50
1,3
Усього за розділом IV
620
184,6
56,9
V. Доходи майбутніх періодів
630
0
0
Баланс
640
808
696,3
* З рядка 580 графа 4  Прострочені зобов'язання з оплати праці
(665)
0

Керівник				Биченко С. А.

Головний бухгалтер			Уточкiна М. А.

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
927,5
800,7
Непрямі податки та інші вирахування з доходу
020
( 0 )
( 0 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)
030
927,5
800,7
Інші операційні доходи
040
65
166,6
Інші доходи
050
0
0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)
070
992,5
967,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
080
( 244,1 )
( 208,2 )
Інші операційні витрати
090
( 732,4 )
( 736,5 )
    у тому числі:
091
53,1
40,6

092
0
0
Інші витрати
100
( 0 )
( 0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100)
120
( 976,5 )
( 944,7 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)
130
16
22,6
Податок на прибуток
140
( 0 )
( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)
150
16
22,6
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 )

Керівник				Биченко С. А.

Головний бухгалтер			Уточкiна М. А.
Текст аудиторського висновку
Текст аудиторського висновку


           	У К Р А Ї Н А
АУДИТОРСЬКА  ФIРМА
К О О П -  А У Д И Т
ТОВАРИСТВ0 З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
ЧФ ПУМБ в м.Києвi
Поточний рахунок  26008962484312
МФО 322755
Код 21385106
18000,  м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, кiм.33 тел/факс 36 02 18

Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №0367 вiд 26 сiчня 2001 року. Тел./факс (0472)36-02-18

м.Черкаси                                                                                             15 березня   2012 року                           


1. Висловлення думки щодо  фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" та iнших стандартiв, що стосується пiдготовки аудиторського висновку.


Даний аудиторський висновок щодо фiнансових звiтiв приватного акцiонерного товариства за 2012 рiк призначається для власникiв цiнних паперiв та управлiнського персоналу приватного акцiонерного товариства    "СКIФ  ".    
                      
Основнi вiдомостi про емiтента цiнних паперiв


Повна назва емiтента цiнних паперiв	Приватне акцiонерне товариство"Скiф"

Код   за Єдиним  державним  реєстром пiдприємств i органiзацiй  україни                     	02972339
Мiсцезнаходження юридичної особи     	19400,Україна,Черкаська область,м.Корсунь-Шевченкiвський,вул.1 Травня, буд.4
Дата державної реєстрацiї	03.04.1997 року
Державний орган реєстрацiї:   
	Корсунь-Шевченкiвська районна державна адмiнiстрацiя Черкаської областi.
Органiзацiйно правова форма	Акцiонерне товариство
Телефон	0473520302
Основний вид дiяльностi	Виробництво робочого одягу
Чисельнiсть працiвникiв	19



        Опис обсягу аудиторської перевiрки 

Аудиторська перевiрка здiйснювалась вiдповiдно до вимог Закону України " Про внесення змiн до Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 14.09.2006 року №140-V,  Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, що є обов'язковими для застосування суб'єктами аудиторської дiяльностi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.11.2006 року №168/7. При написаннi аудиторського висновку також були використанi вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики) вiд 29.09.2011 року №1360 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 року за №1358/20096. 
У ходi аудиторської перевiрки були перевiренi: 
Баланс Ф.№1- м станом на 31.12.2012 року,
Звiт про фiнансовi результати Ф.№2-м за 2012 рiк,
Головна книга пiдприємства за 2012 рiк; 
Облiковi бухгалтерськi регiстри, журнали-ордери за 2012 рiк; 
Вiдомостi аналiтичного облiку; iнвентарнi описи; 
Установчi документи зi змiнами та доповненнями; 
Вибiрково первиннi документи за 2012 рiк. 
Концептуальною основою фiнансової звiтностi, яку використано для пiдготовки фiнансових звiтiв є вимоги Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-XIV, iз змiнами та доповненнями, та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України, якi визначають принципи та методи ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi в Українi. 
 
         Вiдповiдальнiсть  управлiнського персоналу

Управлiнський персонал акцiонерного товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть вiд 16.07.1999 року та нацiональними  Положеннями (стандартами ) бухгалтерського облiку та iншу надану документацiю  для пiдтвердження результатiв перевiрки по вказаних вище компонентах фiнансової звiтностi та на  залишки вiдображенi в облiку. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрностi представлених фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень шахрайства або помилки; вибiр та застосування облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.

Вiдповiдальнiсть аудитора

Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi  результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв якостi аудиту, огляду iншого надання впевненостi у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами аудиту № 700,705, якi вимагають, щоб ми виконали етичнi вимоги, спланували i провели аудит та отримали розумну впевненiсть в тому, що фiнансова звiтнiсть не має суттєвих помилок i викривлень. Розмiр суттєвостi з замовником не обговорювався i оцiнка суттєвостi визначалася на пiдставi професiонального судження аудитора, враховуючи МСА 330.
 Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, 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 використання облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
	Аудитор керувався законодавчими актами України у сферi господарської дiяльностi, встановленим порядком ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi. Перевiрка здiйснена згiдно вимог Закону України "Про аудиторську  дiяльнiсть",вiдповiдно до вимог  Мiжнародних стандартiв аудиту, зокрема стандартiв  аудиту 700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi ,705 " Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора ", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстить перевiрену  аудитором фiнансову звiтнiсть" та iнших стандартiв ,що стосуються пiдготовки аудиторського висновку.
	

        Висловлення думки щодо фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" та iнших стандартiв, що стосується пiдготовки аудиторського висновку.

      Ми вважаємо, що аудиторськi докази, якi ми отримали в результатi аудиторської перевiрки, достатнi та мають об?рунтовану основу для висловлення нашої думки.
 Оскiльки дата iнвентаризацiї основних засобiв передувала датi пiдписання договору на проведення аудиторської перевiрки, ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю необоротних активiв, яка проводилась Товариством станом на 31.12.2012 року, тому ми модифiкуємо аудиторський висновок.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, за винятком впливу коригувань (якщо такi є), якi могли б бути потрiбними для пiдтвердження розмiру активiв (якби аудитор був присутнiй пiд час проведення iнвентаризацiї необоротних активiв) справедливо та достовiрно вiдображає фiнансовий стан приватного акцiонерного товариства "СКIФ " станом на 31 грудня 2012 рiк та результати його дiяльностi за 2012 рiк, що закiнчився на цю дату, згiдно з концептуальною основою фiнансової звiтностi, яка визначає принципи та методи ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi в Українi, вiдповiдає законодавчим та нормативним вимогам законодавства України: Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-XIV, iз змiнами та доповненнями, та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України i iншим вимогам чинного законодавства та прийнятою товариством облiковою полiтикою.
Облiкова полiтика товариства вiдповiдно статтi 8 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" розроблена i затверджена дирекцiєю товариства згiдно наказу №1 вiд 04.01.2011 року , яка є чинною в 2012 роцi, i вiдповiдає забезпеченню єдиних принципiв оцiнки статей звiтностi, методiв облiку щодо окремих статей звiтностi та складання фiнансової звiтностi.

2.Вiдповiдно до Мiжнародного стандарту аудиту № 720 " МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстить перевiрену  аудитором фiнансову звiтнiсть" аудитор висловлює думку щодо iншої допомiжної iнформацiї:

Застосовуючи при перевiрцi МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть нами не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю,що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом  та подається до Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю.

2.1. Висловлення думки щодо вiдповiдностi  вартостi чистих активiв вимогам законодавства. 

Застосуємо методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схваленi рiшенням державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року № 485, для розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, що здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п. 3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї".
Згiдно проведених розрахункiв вартiсть чистих активiв приватного акцiонерного товариства на кiнець звiтного року становлять 639,4 тис. грн.. Отже величина чистих активiв бiльша на 326,8 тис .грн. за величину статутного капiталу, тобто товариство дотрималось вимог п.3 ст.155 ЦКУ.


2.2.Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку.

Бухгалтерський облiк в Товариствi в перiод з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року ведеться вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк в Українi" вiд 16.07.99 №996-ХIУ, "Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку, активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затвердженої наказом МФУ вiд 30.11.99 року № 291 та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених МФУ України. 
На пiдприємствi використовують журнально-ордерну форму бухгалтерського облiку.
Станом на 31.12.2012 року вартiсть активiв Товариства в порiвняннi з даними на початок року зменшилася на 111,7 тис. грн., та складає 696,3 тис. грн.,
 з них:  
  - необоротнi активи - 303,1 тис. грн.,
  - оборотнi активи     -      393,2 тис. грн.,
    Необоротнi активи, в свою чергу, складаються з залишкової вартостi основних засобiв. 
Станом на 31.12.2012 року первiсна вартiсть основних засобiв становить 796,6 тис.грн.
В бухгалтерському облiку товариства на рахунку 10"Основнi засоби" вiдображенi активи, оцiнка яких вiдповiдає критерiям П(С)БО 7"Основнi засоби".
Переоцiнка основних засобiв в звiтному роцi не проводилась.
До наказу про облiкову полiтику товариством були внесенi змiни щодо нарахування амортизацiї основних засобiв. Товариство нарахування амортизацiї здiйснює з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв корисного використання основних засобiв, встановлених податковим законодавством вiдповiдно до п.26 ПСБО7. 
Сума нарахованої амортизацiї основних засобiв за 2012 рiк становить 14,7 тис.грн.
Оборотнi активи товариства складаються з запасiв, готової продукцiї, дебiторської заборгованостi та грошових коштiв. 
Запаси станом на 31.12.2012 року становлять 11,9 тис.грн. Вартiсть запасiв достовiрно визначена згiдно п.5П(С)БО9 "Запаси". Товариство протягом року забезпечило незмiннiсть визначення методiв оцiнки вибуття запасiв i користувалося методом ФIФО, згiдно п.19П(С)БО 9"Запаси".
У бухгалтерському облiку запаси на дату балансу вiдображенi згiдно з пунктом 24 П(С)БО 9 за первiсною вартiстю .Уцiнки або дооцiнки запасiв протягом року не було.
 Облiк витрат ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО№16"Витрати". Перелiк i склад статей витрат вiдповiдають вимогам п.10 та п.11П(С)БО16 .
  Аналiтичний облiк витрат вiдповiдає даним синтетичного облiку.
  Вiдображення дебiторської заборгованостi i оцiнку її реальностi товариство здiйснювало згiдно П(С)БО10"Дебiторська заборгованiсть".  
 Сума поточної дебiторської заборгованостi станом на 31.12.12 року становить 366,6 тис. грн., в основному це заборгованiсть за товари роботи,послуги.
Протягом звiтного перiоду товариство не формувало резерв сумнiвних боргiв. 
Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства. Лiмiт каси на 2012 рiк встановлений i додержувався. Залишки грошових коштiв в касi товариства станом на 31.12.2012 року не рахуються.
Аналiтичний облiк операцiй по розрахунковому i iншим рахункам товариства ведеться згiдно виписок банка, вiдповiдає даним журналiв - ордерiв, головної книги. Залишок грошових коштiв на розрахункових рахунках товариства станом на 31.12.2012 року становить 12,3 тис. грн.  
На нашу думку, облiк активiв правдиво i неупереджено вiдображає стан справ щодо рахункiв, на яких облiковуються активи товариства в роцi, який закiнчився 31 грудня 2012 року, у вiдповiдностi з критерiям визнання їх активами згiдно з п.10П(С)БО№2 "Баланс".                                                  

2.3. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї за видами зобов'язань вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку.

Станом на 31.12.2012 року поточнi зобов"язання становлять 56,9 тис. грн.;
В основному це заборгованiсть за: 
виконанi роботи та отриманi послуги в сумi 1,8 тис.грн.,
забов`язання за розрахунками з бюджетом в сумi 14,4 тис.грн.,
зi страхування 12,6 тис.грн.
з оплати працi 26,8 тис.грн.,
 ншi поточнi зобов'язання в розмiрi 1,3 тис.грн. 
 Кредиторська заборгованiсть облiковується i оцiнюється товариством згiдно критерiїв П(С)БО№11"Зобов"язання". В порiвняннi з початком року сума кредиторської заборгованостi зменшилася на 79,8 тис. грн
Облiк зобов'язань вiдображається за сумою їх погашення.
Проведена iнвентаризацiя кредиторської заборгованостi станом на 31.12.2012 року визнала її поточнiсть та реальнiсть.
Кредитами банку товариство протягом звiтного перiоду не користувалося .
На нашу думку, облiк зобов'язань правдиво i неупереджено вiдображає стан справ щодо рахункiв на яких облiковуються зобов"язання товариства в роцi, який закiнчився 31.12.2012 року, вiдображенi в балансi зобов"язання облiковується i оцiнюється товариством згiдно критерiїв П(С)БО№11"Зобов"язання".

2.4. Висловлювання думки щодо розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку

Визначення власного капiталу, його структури та призначення здiйснюється пiдприємством правильно та адекватно.

Разом власний капiтал на кiнець звiтного перiоду, становить - 639,4 тис.грн.,що складається:

"	статутний капiтал                 312,6 тис.грн.,сплачено в повному обсязi.
"	додатковий капiтал               328,6 тис.грн.,
"	резервний капiтал                  0 тис.грн.
"	нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1,8 тис.грн.

За даними балансу станом на 31 грудня  2012 року розмiр i структура статутного фонду (капiталу) Товариства представленi наступним чином:

№	Розмiр та структура статутного фонду (капiталу)	Сума, грн.	Питома вага,%
1.	Майновi та компенсацiйнi сертифiкати	312570	100,0

Статутний фонд складається з 1 250 280 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн. Привiлейованих акцiй немає. Державної частки в статутному капiталi немає 
В зв'язку зi змiною типу та найменування з закритого акцiонерного товариства "Скiф" на приватне акцiонерне товариство (нова редакцiя статуту), Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видане СВIДОЦТВО про реєстрацiю випуску акцiй приватного акцiонерного товариства "Скiф" на суму триста дванадцять тисяч п'ятсот сiмдесят гривень. Форма iснування -бездокументарна. Кiлькiсть простих iменних акцiй 1 250 280 штук номiнальною вартiстю двадцять п'ять копiйок. Реєстрацiйний № Свiдоцтва 77/23/1/2011.Дата реєстрацiї -29.06.2011р.Дата видачi 29.06.2011р.
Порядок ведення аналiтичного облiку власного капiталу здiйснюється згiдно Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" за  №291 вiд 30.11.99р.
На нашу думку, облiк власного капiталу правдиво i неупереджено вiдображає стан справ щодо рахункiв на яких облiковується власний капiтал товариства в роцi, який закiнчився 31 грудня 2012 року, вiдображений в балансi капiтал облiковується i оцiнюється товариством у вiдповiдностi з критерiями визнання їх власним капiталом згiдно з П(С)БО № 2 "Баланс", П(С)БО № 5 "Звiт про власний капiтал".


2.5. Висловлювання думки щодо розкриття iнформацiї про обсяг чистого прибутку товариства вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

При визначеннi фiнансових результатiв дiяльностi товариства, дотримано вимоги П(С)БО №15 "Дохiд" i П(С)БО №16 "Витрати", принцип вiдповiдностi доходiв та витрат.
Прибуток за звiтний перiод визначено вiрно, данi "Звiту про фiнансовi результати" як по доходах, так i по витратах пiдтверджуються даними бухгалтерського облiку та вiдповiдають вимогам П(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" i П(С)БО №3 "Звiт про фiнансовi результати".

Доходи товариства: 
Основним видом доходу товариства є доходи вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в розмiрi 927,5 тис.грн.
 iншi операцiйнi доходи 65,0 тис.грн.
Разом чистi доходи складають 992,5 тис.грн.

Витрати товариства:
 В 2012 роцi Товариством понесенi такi витрати, пов'язанi з господарською дiяльнiстю: 
собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї,товарiв, робiт,послуг- 244,1 тис.грн.,
iншi операцiйнi витрати - 732,4 тис.грн.
Разом витрати :                    976,5 тис. грн. 
Суми витрат реальнi, вiдповiдають аналiтичним даним бухгалтерського облiку та реально вiдображенi в звiтностi. 
Вiдповiдно до звiту про фiнансовi результати за 2012 р. прибуток товариства складає 16 тис. грн.

2.6. Розкриття особливої iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом року,
якi могли б вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв.
  * Протягом звiтного перiоду дiї,що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв,визначенi ч.1 ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" не вiдбувалися.
*В 2012 роцi товариством не було виконано значних правочинiв, що перевищують 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у контекстi статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства").
* Товариство дотримується принципiв корпоративного управлiння, якi затвердженi Загальними зборами акцiонерiв. 
* Прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариства вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту.                                           Товариство застосовує систему внутрiшнього контролю, яка полягає в перевiрцi вже виконаних операцiй на вiдповiднiсть iнструктивним матерiалам, вказiвкам та нормативним актам дiючого законодавства. 
*Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми нормативними документами Товариства.
* Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "СКIФ" вiд 23 листопада 2012р. вирiшено внести змiни до договору iпотеки вiд 15.12.2011 р., посвiдченого приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу Кравчук О.П. за реєстровим №1673, який був укладений з ПАТ "Банк "Київська Русь" за зобов'язаннями ТОВ "Науково-виробниче пiдприємство "IКАР" за Кредитним договором "27916-20/11-1" на вiдкриття вiдновлювальної кредитної лiнiї вiд 11 липня 2011 року в зв'язку iз збiльшенням:
Лiмiту кредитування з 1 370 000,00 (Один мiльйон триста сiмдесят тисяч) гривень до 2 070 000,00(Два мiльйони сiмдесят тисяч)гривень;
            -   Строку користування з 28 грудня 2012 року до 25 жовтня 2013 року;
            - Розмiру процентної ставки з 21(двадцять одного) до 26(двадцяти шести)              процентiв рiчних.
Стосовно Товариства не порушувалася справа про банкрутство, не виносилась ухвала про його санацiю.
Дiяльнiсть Товариства зазнала значного впливу внаслiдок нестабiльної економiки в країнi i буде перебувати пiд цим впливом у найближчий час. Тому iснує невизначенiсть, яка може негативно вплинути на майбутнi операцiї Товариства. Безпосереднiй вплив подiй на даний час не може бути визначений. Фiнансова звiтнiсть не включає будь-яких коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Вiдповiдний вплив буде вiдображений у фiнансовiй звiтностi, коли вiн стане вiдомий i зможе бути оцiнений.
	
Аналiз показникiв фiнансового стану 
Приватного товариства "Скiф"
"
Джерелами iнформацiї для проведення аналiзу є:
- Баланс на 31.12.12 року.(форма №1-м),
- Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк (форма №2-м).

№	Найменування показникiв	Формула розрахунку показника	Оптимальне значення	Значення 
Показника
 станом на 31.12.2011р.	  Значення
показника
станом на31.12.2012р
1.	Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi	К1=ф.1(р.220*р.230*р.240)/
/ ф.1.р.620	>0,2
збiльшення	0,002	0,216
2.	Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)	К2=ф.1 р.260/ф.1 ряд.620	>1.0
збiльшення	2,646	6,910
3.	Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї)	К3=ф.1. ряд.380 /ф.1
       Р.640	>0.5
збiльшення	0,772	0,918
4.	Коефiцiєнт покриття  зобов'язань власним капiталом (або структури  капiталу, або фiнансування)	К4=ф.1.(р.430*ряд.480*ряд.
620*ряд.630)/ф.1 р.380	<1,0
зменшення	0,296	0,089

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (далi -КЛЗ) є найбiльш суворим показником, так як
включає найбiльш лiквiднi оборотнi активи, тобто грошi. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує скiльки лiквiдних активiв (грошей) Товариство має на кожну гривню  поточних боргiв. У Товариства КЛЗ дорiвнює на початок року 0,002; на 31.12.12 року дорiвнює 0,216. Значення Коефiцiєнта абсолютної лiквiдностi на кiнець року вище нормативного значення i свiдчить про, те що на кiнець року Товариство має 0,2 грн. на кожну гривню поточних боргiв.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) КЛI: характеризує яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена за рахунок поточних активiв (грошi, дебiторська заборгованiсть, запаси). В загальному випадку нормальним вважається значення цього показника 1,0-2,0. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi Товариства становить на початок року 2,646; на 31.12.2012 р 6.910. Значення коефiцiєнта загальної лiквiдностi на початок i на кiнець року перевищує нормативне значення цього показника, на кiнець року КЛI збiльшився на 4.264 пункти. Значення коефiцiєнту свiдчить про високий рiвень загальної лiквiдностi Товариства.

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї):
Дорiвнюючи ( 0,918 ) вказує на те, що в разi використання всiх власних коштiв на покриття зобов'язань, такi зобов'язання будуть погашеними, що пiдвищує платоспроможнiсть Товариства. В порiвняннi з попереднiм перiодом (0,772) коефiцiєнт фiнансової стiйкостi збiльшився , i вiн значно бiльший за оптимальне значення.

Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом (або структури капiталу, або
фiнансування) характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених коштiв. Коефiцiєнт структури капiталу показує спiввiдношення зобов'язань i власного капiталу, i використовується для найбiльш загальної оцiнки фiнансової стiйкостi пiдприємства цей коефiцiєнт показне скiльки залучених коштiв припадає на 1 гривню власного капiталу. Збiльшення цього показника в динамiцi свiдчить про зростання залежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх iнвесторiв i кредиторiв. У Товариства цей показник на кiнець звiтного перiоду становить 0,089,тобто Товариство практично незалежне вiд позикового капiталу.
Висновок: аналiз показникiв лiквiдностi i фiнансової стiйкостi свiдчить про високий рiвень лiквiдностi i фiнансової стiйкостi Товариства.


Загальний висновок

На думку аудитора фiнансовi звiти Приватного акцiонерного товариства "Скiф"
 станом на 31 грудня 2012 року складенi вiдповiдно до концептуальної основи П(С)БО України, вiдображають достовiрно в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про господарсько-фiнансову дiяльнiсть товариства та вiдповiдають вимогам законодавчих i нормативних актiв України, за виключенням не пiдтвердження наявностi активiв при iнвентаризацiї , i висловлює умовно-позитивну думку про фiнансову звiтнiсть товариства.
			
3.Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:


Повна назва:                       	Товариство з обмеженою     вiдповiдальнiстю 
Аудиторська фiрма "Кооп-Аудит"

Код ЄДРПОУ                      
	
21385106                       
Мiсцезнаходження:               
	м. Черкаси вул Гоголя,224 кiм. 33
Реєстрацiйнi данi:              	Зареєстроване Виконавчим комiтетом 
Черкаської мiської ради 26.09.1994 за №151164

Керiвник
	Костенко Катерина Григорiвна
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв,якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ,що надають послуги  на ринку цiнних паперiв та фондового ринку .	Свiдоцтво АБ 000491 видане рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 537 вiд 25.06.2007 року до 15.12.2015 року

Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв,якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ.	Свiдоцтво А №001336 вiд 05.04.2007 року, чинне до 23.02.2010 року.  Розпорядженням Держфiнпослуг №731 вiд 12.03.2010 року продовжена дiя свiдоцтва до 23.02.2015 року.

Iнформацiя про аудитора	Сертифiкат аудитора -Серiя "А"
№ 004528, виданий на пiдставi рiшення
Аудиторської палати України вiд 23 лютого 2001 року за № 99 термiн дiї - до 23 лютого 2015 року.   

Контактний телефон	
(0472) 36-02-18

Вiдомостi про умови договору на проведення аудиту	 Договiр №0013/19 вiд 04.03.2013 року
Перiод, яким охоплено проведення аудиту
	 З 01.01.2012р. по 31.12.2012року
Дата початку проведення аудиту
	04.03.2013 року
Дата закiнчення	15.03.2013 року

Мiсце проведення аудиту	м.Черкаси вул. Гоголя,224 кiм. 33.

Електронна адреса	Koop-audut@ukr.net

      

       Дата видачi висновку
           15  березня 2013 року.

       

        Директор - аудитор		                           		                     Костенко К.Г.
           Сертифiкат серiя А
            №004528 чинний до 23.02.2015 року

            Фiнансовий директор                                                                               Дiдух   С.I





