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.
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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
 
1. Загальні відомості
 
1.1. Повне найменування емітента
 
Відкрите акціонерне товариство "Рівнезалізобетон"
 
1.2. Організаційно-правова форма емітента
 
Відкрите акціонерне товариство
 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
 
01267509
 
1.4. Місцезнаходження емітента
 
33013, Рівненська, Рівненський, м.Рівне, Бахарева. 23
 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
 
(0362) 63-37-23, д/в
 
1.6. Електронна поштова адреса емітента
 
beton@emitent.net.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
 
82, Бюлетень Цінні папери України
 
30.04.2013
 
 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
 
(дата)
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
 
Rivnezalizobeton.in-ten.com
 
30.04.2013
 
 
(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
 
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
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
X
6. Інформація про загальні збори акціонерів
X
7. Інформація про дивіденди
 
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
 
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. Річна фінансова звітність
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
X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
X
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. Ліцензій ВАТ "Рівнезалізобетон" не має.
2. Товариство не належить до жодних об'єднань підприємств.
3 Інформація про рейтингове агентство відсутня, так як товариство не має у статутному капіталі державної частки, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави та не займає монопольне (домінуюче) становище.
4. ВАТ "Рівнезалізобетон" є акціонерним товариством. Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006р. №1591, акціонерні товариства інформацію про органи управління не розкривають.
5.Засновниками акціонерного товариства виступило Регіональне відділення Фонду держмайна України по Рівненській області - 100% (код ЄДРПОУ - 13989432, місцезнаходження:33028 м.Рівне, вул.16Липня, 77) шляхом перетворення об'єкту, що перебував у державній власності у відкрите акціонерне товариство, На 31.12.2011 року всі акції обліковуються за акціонерами товариства, державна частка в статутному фонді відсутня.
6. Юридичні особи, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента, відсутні.
7.Послугами юридичних осіб, які надають правову  допомогу та рейтингову оцінку Товариство не користувалось.
8. Дивіденди за 2010 та 2011 роки не нараховувались та не виплачувались.
9. Інформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, про собівартість реалізованої продукції - вiдсутня, так як товариство не займається видами д-тi , якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi та дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає меньше нiж 5 млн.грн. 
10. Загальні збори акціонерів в звітному періоді  не скликались і не проводились.
11. Товариство випускало лише акції, облігації , похідні та інші цінні папери товариством  не випускались.    
12.  Власні акції протягом  звітного періоду товариство не викупало.
13. Боргові цінні папери товариство не випускало, гарантії третьої особи відсутні.
14. Інформація згідно п. 15-24 відсутня, так як іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН товариство не випускало. 
15. Річна фінансова звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності не складалась, відсутня. 
16. Товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.
17. Послугами юридичних осіб, які надають правову допомогу та рейтингову оцінку Товариство не користувалось.
18. Особлива інформація не виникала та не подавалась.
19. Емітент бланки сертифікатів встановленого зразка не придбавав.
20. 26.04.2012 року на загальних зборах акціонерів (протокол №1 від 26.04.2012) прийняте рішення про звільнення директора Дмитрука Ігоря Володимировича та призначено на посаду директора акціонерного товариства Приймака Олександра Миколайовича.
21. Інформація про зобов'язання емітента не заповнювалась, так як дострокові і поточні зобов'язання відсутні.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

3. Основні відомості про емітента

 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Відкрите акціонерне товариство "Рівнезалізобетон"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ВАТ "РЗБ"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Відкрите акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
33013
3.1.5. Область, район
Рівненська, Рівненський
3.1.6. Населений пункт
м.Рівне
3.1.7. Вулиця, будинок
Бахарева. 23
 
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
АЄ № 228448
3.2.2. Дата державної реєстрації
22.03.1995
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Рівненська міська рада
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
75476.63
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
75476.63
 
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Укрсиббанк" м.Рівне
3.3.2. МФО банку
351005
3.3.3. Поточний рахунок
26004208197000
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/в
3.3.5. МФО банку
д/в
3.3.6. Поточний рахунок
д/в
 
3.4. Основні види діяльності
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.20, Виробництво будівельних виробів із пласмас 22.23, Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. 77.39
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці


Середньооблікова чисельність штатних працівників - 1 людина. Заробітна плата в 2011 не нараховувалась та не виплачувалась, в 2012 році фонд заробітної плати склав 6900 грн.

Кадрова політика відсутня.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада
Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Приймак Олександр Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СР, 135924, 15.11.1996, Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області
6.1.4. Рік народження**
1975
6.1.5. Освіта**
Вища. РДІК
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТзОВ "Промагроінвест" - директор
6.1.8. Опис
Директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів. Винагороду отримує згідно контракту. Винагороду в натуральній формі не отримував. На протязі звітного періоду посадова особа була змінена. На загальних зборах акціонерів (Протокол №1 від 26.04.2012 р.) було прийняте рішення звільнити Дмитрука І.В. з займаної посаду в зв'язку з закінченням терміну повноважень. Дмитрук І.В. непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Стаж керівної роботи - 11 років,  займав посади: 
менеджер, директор. Акціями емітента не володіє. На посаду директора  терміном на 3 роки призначено Приймака О.М., який акціями емітента не володіє, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має,  стаж керівної роботи 1 рік, обіймав посади менеджера, заступника директора, директора. Посад на інших підприємствах не обіймає.
Посада головного бухгалтера на підприємстві - відсутня.

6.1.1. Посада
Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сабадишин Вадим Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СР, 956222, 21.01.2003, Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області
6.1.4. Рік народження**
1964
6.1.5. Освіта**
Вища. Київський політехнічний інститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
27
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ СК "Случ", директор
6.1.8. Опис
Голова наглядової ради представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність правління. Виплата винагороди установчими документами не передбачена, винагороду в натуральному вимірі не отримував. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралася. Сабадишин В.В. непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Стаж керівної роботи - 27 років,  займав посади: директор, заступник директора. Займає посаду заступника директора ТзОВ СПП "МБР України" м.Рівне, вул.Бахарева, 23

6.1.1. Посада
Член наглядовоїї ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кондратюк Галина Дмитрівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВО, 004890, 01.10.2002, Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області
6.1.4. Рік народження**
1963
6.1.5. Освіта**
Вища. Вінницький інститут фінансів та аудиту
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
28
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТзОВ СПП "МРБ Україна", бухгалтер
6.1.8. Опис
Член наглядової ради  представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність правління. Виплата винагороди установчими документами не передбачена, винагороду в натуральному вигляді не отримував. В трудових відносинах з Товариством не перебуває.  Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралася. Кондратюк Г.Д. непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має, стаж керівної роботи - 28 років, займані посади: голдовний бухгалтер, директор. Обіймає посаду директора ТзОВ СПП "МБР України" м.Рівне, Бахарева, 23. Акціями емітента не володіє.

6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цілінський Едуард Станіславович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
НА, 265381, 14.05.1997, Шепетівським МРВ УМВС України в Хмельницькій області
6.1.4. Рік народження**
1981
6.1.5. Освіта**
Вища. Тернопільський медичний інститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім.Віктора Поліщука, лікар
6.1.8. Опис
Член наглядової ради  представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність правління. Виплата винагороди установчими документами не передбачена, винагороду в натуральному вигляді не отримував. В трудових відносинах з Товариством не перебуває.  Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась. Цілінський Е.О. непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має, стаж керівної роботи - 6 років, займані посади: лікар. Обіймає посаду лікаря-кардіолога в Рівненському обласному клінічному лікувально-діагностичному центрі ім.Віктора Поліщука (м. Рівне, вул. 16 Липня, 36)

6.1.1. Посада
Голова ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сабадишина Ірина Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СР, 425189, 01.06.1998, Рівненське МУ УМВС України в Рівненській області
6.1.4. Рік народження**
1962
6.1.5. Освіта**
Вища. Київський політехнічний інститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
22
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТзОВ СПП "МБР України", бухгалтер
6.1.8. Опис
Голова ревізійної комісії здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю директора акціонерного товариства. Виплата винагороди установчими документами не передбачена, винагороду в натуральному вигляді не отримувала.  Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралася. Сабадишина І.М.  непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Стаж керівної роботи . - 22 рік, займала посади: бухгалтера, фінансового директора. На даний час - приватний підприємець.

6.1.1. Посада
Член Ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бовгіра Микола Андрійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СР, 670982, 08.02.1998, Рівненський РВ УМВС України в Рівненській області
6.1.4. Рік народження**
1951
6.1.5. Освіта**
Вища. УІІВГ
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
38
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТзОВ "Житлобудінвест", головний енергетик
6.1.8. Опис
Член ревізійної комісії здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю директора акціонерного товариства. Виплата винагороди установчими документами не передбачена, винагороду в натуральному вигляді не отримував. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралася.Бовгіра М.А. непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Стаж керівної роботи - 38 років, займав посади: енергетика, головного енергетика. Обіймає посаду енергетика ТОВ "АВАНТІБУД" (м.Рівне,  вул.Соборна, 1, оф.217)

6.1.1. Посада
Член ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сердюк Олександр Валерійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН, 099393, 07.02.1996, Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві
6.1.4. Рік народження**
1964
6.1.5. Освіта**
Вища. Київський політехнічний інститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Приватний підприємець
6.1.8. Опис
Член ревізійної комісії здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю директора акціонерного товариства. Виплата винагороди установчими документами не передбачена, винагороду в натуральному вигляді не отримував. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась. Сердюк О.В. непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Стаж керівної роботи - 11 років, займав посади: інженера, приватного підприємця . На даний час - безробітний.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

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
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
Директор
Приймак Олександр Миколайович
СР, 135924, 15.11.1996, Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області
01.01.1900
0
0.000000
0
0
0
0
Голова наглядової ради
Сабадишин Вадим Васильович
СР, 956222, 21.01.2003, Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області
09.11.2000
2534274
33.576936
2534274
0
0
0
Член наглядової ради
Кондратюк Галина Дмитрівна
ВО, 004890, 01.10.2002, Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області
01.01.1900
0
0.000000
0
0
0
0
Голова ревізійної комісії
Сабадишина Ірина Миколаївна
СР, 425189, 01.06.1998, Рівненське МУ УМВС України в Рівненській області
25.07.2003
27983
0.370751
27983
0
0
0
Член Ревізійної комісії
Бовгіра Микола Андрійович
СР, 670982, 08.02.1998, Рівненський РВ УМВС України в Рівненській області
04.01.2000
36750
0.486906
36750
0
0
0
Член наглядової ради
Цілінський Едуард Станіславович
НА, 265381, 14.05.1997, Шепетівським МРВ УМВС України в Хмельницькій області
08.04.2006
1988993
26.352435
1988993
0
0
0
Член ревізійної комісії
Сердюк Олександр Валерійович
СН, 099393, 07.02.1996, Дніпровським РУ ГУ МВС в м.Києві
09.11.2000
10000
0.132491
10000
0
0
0
Усього
4598000
60.919519
4598000
0
0
0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

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

Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Дата внесення до реєстру 
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій






прості іменні
прості на пред'явника
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*
Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**
Дата внесення до реєстру
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





прості іменні
прості на пред'явника
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
Сабадишин Вадим Васильович
СР, 956222, 21.01.2003, Рівненський МВ УМВС України в Рівненській області
09.11.2000
2534274
33.576936
2534274
0
0
0
Цілінський Едуард Станіславович
НА, 265381, 14.05.1997, Шепетівський МРВ УМВС України в Хмельницькій області
08.04.2006
1988993
26.352435
1988993
0
0
0
Усього
4523267
59.929372
4523267
0
0
0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів
чергові
позачергові
(*)
X

Дата проведення
26.04.2012
Кворум зборів **
60.800000
Опис
Порядок денний:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічільної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009-2011 роки.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2009-2011 роки.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009-2011 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2009-2011 роки.
6. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.
7. Про зміну типу та найменування Товариства у зв'язку із приведенням діяльності у відповідність до ЗУ "Про акціонерні товариства".
8. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами ЗУ "Про акціонерні товариства"
9. Приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність з вимогами ЗУ "Про акціонерні товариства".
10. Припинення рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії.
11. Обрання директора Товариства.
Вирішили:
1.1.Покласти функції лічільної комісії на зборах акціонерів на Єремейчук І.А. та Кондратюк Г.Д.
1.2.Обрати Головою зборів Сабадишина В.В., секретарем - Шубіну О.В.
Рішення прийняте одноголосно.
2.Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність товариства за 2009-2011 рік затвердити.
Рішення прийняте : "ЗА" - 99,26%, "ПРОТИ" - 0,784%
3.Звіт Голови Наглядової ради затвердити.
Рішення прийняте : "ЗА" - 99,26%, "ПРОТИ" - 0,67%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,023%,
4.Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009-2011 роки затвердити.
Рішення прийняте : "ЗА" - 99,25%, "ПРОТИ" - 0,67%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,046%,
5.Баланс та звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2009-2011 р. затвердити.
Рішення прийняте : "ЗА" - 99,23%, "ПРОТИ" - 0,79%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,023%,
6.Отриманий прибуток направити на ремонт складських приміщень, що знаходяться за адресою: вул.Б.Штенгеля, 3 в селі Городок, Рівненського району.
Рішення прийняте : "ЗА" - 99,35%, "ПРОТИ" - 0,65%.
7.Змінити тип та назву Товариства з відкритого акціонерного Товариства "Рівнезалізобетон" на Публічне акціонерне товариство "Рівнезалізобетон".
Рішення прийняте : "ЗА" - 99,37%, "ПРОТИ" - 0,61%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,023%,
8.1.Затвердити нову редакцію Статуту Товариства;
8.2.Доручити підписати нову редакцію Статуту директору Товариства;
8.3.Доручити директору Товариства провести державну реєстрацію Статуту.
Рішення прийняте : "ЗА" - 99,3%, "ПРОТИ" - 0,27%, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 0,42%,
9.1.Затвердити Положення "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган",  "Про ревізійну комісію" у запропонованій редакції.
9.2.Доручити підписати нові редакції зазначених положень Голові та Секретарю зборів.
Рішення прийняте : "ЗА" - 99,35%, "ПРОТИ" - 0,22%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,023%, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 0,4%.
10.Роботу органів управління товариством визнати задовільною.
Рішення прийняте : "ЗА" - 99,21%, "ПРОТИ" - 0,34%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,046%, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 0,4%.
11.1.Обрати директором Товариства Приймака Олександра Миколайовича.
11.2Доручити Голові Наглядової ради товариства укласти контракт з директором.
Рішення прийняте : "ЗА" - 99,21%, "ПРОТИ" - 0,34%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,046%, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 0,4%.

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
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10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою відповідальністю-фірма "Рівненський РКЦ"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
23305624
Місцезнаходження
33028, Рівненська, -, м.Рівне, м-н Незалежності, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ № 581291
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
12.05.2011
Міжміський код та телефон
0362 26-94-57
Факс
63-38-24
Вид діяльності
Біржові операції з фондовими цінностями
Опис
Ведення реєстру припинено в зв'язку з дематеріалізацією акцій

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Аудиторська фірма "Альянс аудиторів"
Організаційно-правова форма
Приватне підприємство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
37446839
Місцезнаходження
33000, Рівненська, -, м.Рівне, Київська, 12
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
4421
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
27.11.2011
Міжміський код та телефон
(0362) 36-39-61
Факс
(0362) 36-39-61
Вид діяльності
Аудиторські послуги
Опис
д/в

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ТОВ-фірма "Рівненський РКЦ"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
23305624
Місцезнаходження
33028, Рівненська, -, м.Рівне, м-н Незалежності, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ №534248
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
12.07.2010
Міжміський код та телефон
0362 26-94-57
Факс
0362 63-38-24
Вид діяльності
Біржові операції з фондовими цінностями
Опис
Договір №40  від 11.01.2012 року про відкриття рахунків в цінних паперах власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізуються.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
30370711
Місцезнаходження
01001, Київська, -, м.Київ, Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
25.05.2011
Міжміський код та телефон
044 279-10-78
Факс
279-10-78
Вид діяльності
Провадження діяльності депозитарію ЦП
Опис
Договір №Е-4423 від 19 грудня 2011 року про обслуговування емісії цінних паперів
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11. Відомості про цінні папери емітента


11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного 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
10.12.1999
254/17/1/99
Рівненське територіальне управління ДКЦПФР
UA 4000135545
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0.01
7547663
75476.63
100.000000
Опис
Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішних ринках не відбувалась, лістінгу/делістінгу цінних паперів на фондових біржах не проходило, додаткової емісії не було. Акції розміщені в повному обсязі.
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12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
03.061972 року Рівненський завод залізобетонних виробів перемейновано в виробниче об'єднання "Рівнезалізобетон", яке створене на базі РЗБ і КПП Наказ №232 від 06.09.1972 року.  З 02.12.1991 року виробниче об'єднання "Рівнезалізобетон" перетворене в орендне підприємство "Рівнезалізобетон", яке є правонаступником свого попередника виробничого об'єднання "Рівнезалізобетон". Наказ №155 від 02.12.1991 року. З 22.06.1995 року на базі орендного підприємства "Рівнезалізобетон" створене відкрите акціонерне товариство "Рівнезалізобетон", яке є правонаступником свого попередника орендного підприємства "Рівнезалізобетон". Наказ №158 від 22.06.1995 року.

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 у відповідності з попереднім звітним періодом
Філій та представництв підприємство не має.

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

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Товариство здійснює ведення бухгалтерського обліку відповідно до принципів і методів, передбачених Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
 Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку використовується   журнально-ордерна система. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється керівником..
Організація й методологія бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності здійснювалась відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-ХІV від 16.07.1999 року, затверджених національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів із питань організації бухгалтерського обліку.
Первинні документи з обліку фінансово-господарської діяльності складаються на типових формах, затверджених Міністерством статистики України.
Методологія ведення бухгалтерського обліку  забезпечує безперервність відображення операцій і достовірно відображає оцінку активів, зобов'язань, капіталу в бухгалтерському обліку. Товариство також  забезпечує незмінність правил, якими варто керуватися при виміру, оцінці й реєстрації господарських операцій, визначених в Наказі про облікову політику Товариства. 
Згідно Наказу про облікову політику  основним засобом   в бухгалтерському  обліку визнається актив, якщо очікуваний термін його корисного використання більше року,та вартістю більше 2500 грн. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням  прямолінійного методу. 
Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів в бухгалтерському обліку нараховується при передачі в експлуатацію  в розмірі 100 відсотків його вартості, яка амортизується.
Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їхнє найменування.
Установлено такі методи оцінки вибуття запасів - при відпусканні у виробництво-метод ФІФО, при відпусканні у реалізацію- метод ФІФО, при відпусканні товарів у реалізацію до фрмових магазинів - метод ціни продажу.
Суму резерву сумнівних боргів установлювати на підставі класифікації дебіторської заборгованості за термінами її непогашення.
Створювати забезпечення оплати відпусток згідно з розрахунком. Гарантійних зобов"язань для здійснення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції відповідно до кошторису.
                            У зв"язку із переходом на МСФЗ Товариство обрало для оцінки після визнання основних засобів модель собівартості за якою об"єкт основних  засобів обліковується  за його собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація  та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.
 Величину резерву  по сумнівних боргах по дебіторській заборгованості  створювати по дебіторській заборгованості   за товари, роботи, послуги методом обліку по термінах оплати.
Фінансова та податкова звітність складається своєчасно та подається до відповідних органів у встановлені законодавством терміни.

Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АЛЬЯНС  АУДИТОРІВ"
свідоцтво про внесення в Реєстр  аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 4421 видане 27.01.2011 р. Аудиторською Палатою України 
---------------------------------------------------------------------------------------
                  АУДИТОРСЬКИЙ       ВИСНОВОК 
                           щодо фінансової звітності  
                   Відкритого  акціонерного товариства  
                               "Рівнезалізобетон"
                                     м. Рівне
1.Адресат:  керівництво  відкритого акціонерного товариства  "Рівнезалізобетон".
                                  
 Першим користувачем цього висновку є адресат. Подальше викриття даних положень дійсного висновку проводиться його першим користувачем. Можливим користувачем є також Національна комісія цінних паперів та фондового ринку.
2. Опис аудиторської перевірки
Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості  та супутніх послуг (далі- МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів , прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України №229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА №700  "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА №705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА №706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора". Дослідження структури власності та корпоративного управління  акціонерного товариства здійснюється в межах процедур отримання розуміння суб"єкта господарювання та його середовища, вклчаючи внутрішній контроль у відповідності до вимог МСА315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб"єкта господарювання і його середовища" . При складанні висновку (звіту) Аудитор дотримувався  вимог рішення  Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360 від 29.09.2011 р. "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації  емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)".
 Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА №500 "Аудиторські докази", що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів . У процесі виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречність інформації, що використовувалась ним як аудиторські докази.Аудиторські докази необхідні нам для обгрунтування аудиторської думки.У своїй роботі Аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і  проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обгрунтування сум та інформації, розкритих у  фінансовій звітності, а також оцінки відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. Вибір процедур залежав від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих  викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Аудит включав також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності.
        Ми провели аудит попередньої фінансової звітності відкритого акціонерного товариства  "Рівнезалізобетон" за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, яка складається із звіту про прибутки і збитки, балансу за рік, що закінчився на вказану дату, а також інформації про суттєві аспекти облікової політики та іншої пояснювальної інформації.
 За звітні пероди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 р., Товариство готувало фінансову звітність відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку. Попередня фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, була підготовлена відповідно до МСФЗ. Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звітним періодом рік, що закінчується 31 грудня 2013 року. З цієї дати фінансова звітність Товариства складатиметься відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського  обліку. 
 Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітках до річної звітності концептуальної основи спеціального призначення, що грунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ"
3.  Відповідальність управлінського персоналу
  Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до концептуальної основи фінансової звітності.   Концептуальною основою  фінансової звітності є Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні ,  інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів , які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики , а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
4. Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки.  Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості  та супутніх послуг  вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й використання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
  Аудитор здійснював перевірку відповідно до припущень, що:
-	Замовник має право і повноваження по наданню інформації і документів для перевірки;
-	Інформація, надана для перевірки достовірна і повна. 
5. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
        Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань. На пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй аудитором висловлено довiру, згiдно вимог МСА.  Обмеження щодо неучастi в iнвентаризацiї мають незначний вплив на фiнансову звiтнiсть та стан справ в цiлому. 
вказано в балансі.Також аудитор не може підтвердити вступні залишки, оскільки аудит за попередній період проводився іншим аудитором.
6. Висловлювання думки
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться в параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", попередня фінансова звітність складена  в усіх суттєвих аспектах відповідно до концектуальної основи спеціального призначення , включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що , як очікується, будуть чинними , та облікових політик, що, як очікується , будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Пояснювальний параграф 
Ми звертаємо увагу на  примітки до річної фінансової звітності , які пояснюють ймовірність внесення коригування  у вхідні залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фінансову звітність за 2012 рік під час складання балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ може забезпечити достовірне відображення фінансового стану Товариства. Наша думка не модифікована щодо цього питання.
 Попередню фінансову звітність було складено в процесі зміни концептуальної основи з ПСБО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність може бути не прийнятною для інших цілей.
7.  Допоміжна інформація
В цьому розділі аудиторського висновку висвітлено думку аудитора стосовно розкриття інформації відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1360 від 29.09.2011р. та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011р. за № 1358/20096.
7.1. Основні відомості про емітента :
   Повна назва :   Відкрите акціонерне товариство "Рівнезалізобетон"
   Скорочена назва:   ВАТ "РЗБ"
   Місцезнаходження : 33013, Рівненська обл.,м. Рівне  , вулиця Бахарєва,23.
   Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія  ААВ № 063606 , номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 16081200000002943 , дата реєстрації 22.06.1995 р.
   Код ЄДРПОУ 01267509
7.2.Важливі аспекти облікової політики
Товариство здійснює ведення бухгалтерського обліку відповідно до принципів і методів, передбачених Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
 Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку використовується   журнально-ордерна система. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється керівником..
Організація й методологія бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності здійснювалась відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-ХІV від 16.07.1999 року, затверджених національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів із питань організації бухгалтерського обліку.
Первинні документи з обліку фінансово-господарської діяльності складаються на типових формах, затверджених Міністерством статистики України.
Методологія ведення бухгалтерського обліку  забезпечує безперервність відображення операцій і достовірно відображає оцінку активів, зобов'язань, капіталу в бухгалтерському обліку. Товариство також  забезпечує незмінність правил, якими варто керуватися при виміру, оцінці й реєстрації господарських операцій, визначених в Наказі про облікову політику Товариства. 
Згідно Наказу про облікову політику  основним засобом   в бухгалтерському  обліку визнається актив, якщо очікуваний термін його корисного використання більше року,та вартістю більше 2500 грн. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням  прямолінійного методу. 
Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів в бухгалтерському обліку нараховується при передачі в експлуатацію  в розмірі 100 відсотків його вартості, яка амортизується.
Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їхнє найменування.
Установлено такі методи оцінки вибуття запасів - при відпусканні у виробництво-метод ФІФО, при відпусканні у реалізацію- метод ФІФО, при відпусканні товарів у реалізацію до фрмових магазинів - метод ціни продажу.
Суму резерву сумнівних боргів установлювати на підставі класифікації дебіторської заборгованості за термінами її непогашення.
Створювати забезпечення оплати відпусток згідно з розрахунком. Гарантійних зобов"язань для здійснення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції відповідно до кошторису.
                            У зв"язку із переходом на МСФЗ Товариство обрало для оцінки після визнання основних засобів модель собівартості за якою об"єкт основних  засобів обліковується  за його собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація  та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.
 Величину резерву  по сумнівних боргах по дебіторській заборгованості  створювати по дебіторській заборгованості   за товари, роботи, послуги методом обліку по термінах оплати.
Фінансова та податкова звітність складається своєчасно та подається до відповідних органів у встановлені законодавством терміни. 
7.3.Відповідність чистих активів
Показник вартості чистих активів є основою балансової оцінки Товариства як цілісного майнового комплексу. Вартість чистих активів обчислюють як різницю між сумою всіх активів Товариства за балансовою вартістю та сумою використовуваного Товариством позикового капіталу. Чисті активи це сукупність майнових цінностей (активів) Товариства, сформованих за рахунок власного капіталу. Вартість чистих активів Товариства на 31 грудня 2011 року становить 717,5тис. грн. , вартість чистих активів  станом на 31 грудня 2012 року складає 691,2 тис. грн. Аналіз даного показника  станом на 31 грудня 2012 року показує, що  вартість чистих активів Товариства перевищує розмір статутного капіталу та  відповідає вимогам ст. 155 ЦКУ.
7.4. Інша інформація в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність 
	Пiд час виконання завдання Аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть". В результатi проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв'язку з iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. 
7.5. Виконання значних правочинів
Відповідно до вимог п. 1 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" передбачено, що рішення про вчинення правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності приймається Наглядовою радою.
	В ході аудиту встановлено, що Товариство не здійснювало значні правочини протягом 2012 року. 
7.5. Стан корпоративного управління
. Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 № 514-VI було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння Емiтента вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту. 
Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: - Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган, - Спостережна рада - наглядовий орган, директор - виконавчий орган, - Ревiзiйна комiсiя - контролюючий орган. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту . 
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом Емiтента, якi затвердженi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол вiд 14.03.2007 р.
 . Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв у   2012 році проведено збори за підсумками роботи 2011 року 26.04.2012 р.
.Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю Емiтента, вважає за необхiдне зазначити наступне: - система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забеспечення захисту i збереження активiв,повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та 
бухгалтерський контроль. Оскільки  господарська діяльність майже не здійснюється , в штаті рахується тільки керівник, відповідно на нього покладається відповідальність щодо стану внутрішнього контролю.
7.6. Оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
	Основна відповідальність за запобігання та виявлення шахрайства покладається на найвищий управлінський та управлінський персонал Товариства. 
	Ця відповідальність включає розробку та впровадження контролю, що стосується мети Товариства щодо підготовки фінансових звітів, які справедливо й достовірно відображають фінансовий стан згідно з прийнятою концептуальною основою фінансової звітності, та управління ризиками, що можуть викликати суттєві викривлення у фінансових звітах.
У відповідності до Концептуальної основи завдань з надання впевненості аудитор отримав достатню впевненість, що фінансові звіти в цілому не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок. При отриманні достатньої впевненості аудитор діяв під час проведення аудиторської перевірки у відповідності до принципу професійного скептицизму, розглянув можливість уникнення управлінським персоналом заходів контролю та визнає той факт, що аудиторські процедури, які є ефективними для виявлення помилок, можуть бути неефективними в контексті ідентифікованого ризику суттєвого викривлення внаслідок шахрайства.
Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб"єкта господарювання, счтруктуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов"язані з ним бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того,що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.
8.  Основні відомості про аудитора
Повне найменування:  Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма " Альянс аудиторів"
Код ЄДРПОУ:  37446839
Свідоцтво про внесення в Реєстр  аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 4421 видане 27.01.2011 р. Аудиторською Палатою України.
Місцезнаходження: 33027 ,  м. Рівне вул. Київська 12 ,т. 26-39-61
Договір №16 від 12 березня 2013 року.
Початок аудиторської перевірки - 18.04.2013 р., закінчення - 22.04.2013р.
Генеральний директор 
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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; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
В 2012 році підприємство не займалось виробничою діяльністю, виробничі приміщення здавались в операційну оренду.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
В 2011 році були реалізовані основні засоби, а саме: Адмінбудинок за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с.Городок, вул.Штенгеля, 3А. В 2012 році відчуження та придбання майна не відбувалось.

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
Основні засоби (виробничі приміщення) знаходяться за адресою с.Городок, Рівненського району,  вул.Штенгеля, 3А.
Виробничі приміщення емітентом здаються в оренду. Проводиться планові поточні ремонти будівель та споруд.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Для рентабельної роботи підприємства необхідні інвестиції на придбання основних засобів. Підприємство не має мождивості закупити нове обладнання для виробництва продукції в зв'язку з відсутністю коштів.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
За звітний рік штрафні санкції відсутні.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
У діяльності підприємства фінансові інвестиції іноземних партнерів не залучались.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але не виконаних договорів підприємство не має.

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)
В зв'язку з відсутністю коштів на обладнання, необхідного для здійснення діяльності по випуску залізобетонних виробів товариство на даний час виробничу діяльність не проводить. Планується залучити інвесторів та змінити сферу діяльності.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Досліджень та розробок підприємство не проводило.

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
Судових справ не було.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Інформація, яка може бути істотною для інвестора - відсутня.
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13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента.

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів 
Власні основні засоби (тис. грн.) 
Орендовані основні засоби (тис. грн.) 
Основні засоби, всього (тис. грн.) 

на початок періоду 
на кінець періоду
на початок періоду 
на кінець періоду 
на початок періоду 
на кінець періоду 
1
3
4
5
6
7
8
1. Виробничого призначення: 
693.5
660.9
0.0
0.0
693.5
660.9
будівлі та споруди
693.5
660.9


693.5
660.9
машини та обладнання




0.0
0.0
транспортні засоби




0.0
0.0
інші




0.0
0.0
2. Невиробничого призначення: 
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
будівлі та споруди




0.0
0.0
машини та обладнання




0.0
0.0
транспортні засоби




0.0
0.0
інші




0.0
0.0
Усього 
693.5
660.9
0.0
0.0
693.5
660.9
Опис
Первісна вартість основних засобів на 31.12.2012 року становить 754,8 тис.грн., ступінь використання 85%, сума нарахованого зносу станом на 31.12.2012 року складає 93,9 тис.грн., обмежень на використання майна не існує.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
1
2
3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) 
691.2
717.5
Статутний капітал (тис. грн.) 
75.0
75.0
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 
75.0
75.0
Опис
Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартість чистих активів - різниця рядків 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капітал - рядок 300; скоригований статутний капітал - різниця рядків 300, 360.
Висновок
Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 616.2 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 616.2 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

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
0.00
X
X
у тому числі:




Зобов'язання за цінними паперами
X
0.00
X
X
у тому числі:




за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0.00
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0.00
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X

X
X
за векселями (всього)
X
0.00
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0.00
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0.00
X
X
Податкові зобов'язання
X
0.00
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0.00
X
X
Інші зобов'язання
X
0.00
X
X
Усього зобов'язань
X
0.00
X
X
Опис
забов'язання відсутні
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15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин
Вид інформації
1
2
3
26.04.2012
27.04.2012
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
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Інформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2010
0
0
2
2011
0
0
3
2012
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)
д/в
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Так (*)
Ні (*)
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Так (*)
Ні (*)
Підняттям карток
X

Бюлетенями (таємне голосування)

X
Підняттям рук

X
Інше (запишіть)
д/в
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Так (*)
Ні (*)
Реорганізація 

X
Внесення змін до статуту товариства 

X
Прийняття рішення про зміну типу товариства 

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; 

X
Прийняття рішення про 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)
д/в
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) 
ні

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради
3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
0
Кількість представників держави
0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
0
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб
0
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?
1
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)
д/в
Інше (запишіть)
д/в
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи створено в товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)
ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так (*)
Ні (*)
Винагорода є фіксованою сумою

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

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X

Інше (запишіть)
д/в
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах 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)
д/в
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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/не було обрано нового члена
X

Інше (запишіть)
д/в
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи створено у вашому акіонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
так
Кількість членів ревізійної комісії (осіб)
3
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?
1
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?*

Загальні збори акціонерів
Засідання наглядової ради
Засідання правління
Члени правління (директор) 
Так
Ні
Ні
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
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Відповідно до статуту вашого 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 чи бюджету 
Так
Ні
Ні
Ні
Обрання та відкликання голови правління 
Так
Ні
Ні
Ні
Обрання та відкликання членів правління 
Так
Ні
Ні
Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради 
Так
Ні
Ні
Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради 
Так
Ні
Ні
Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії 
Так
Ні
Ні
Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління 
Ні
Ні
Так
Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради 
Ні
Ні
Ні
Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління 
Ні
Ні
Ні
Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій 
Так
Ні
Ні
Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 
Так
Ні
Ні
Ні
Затвердження аудитора 
Ні
Ні
Так
Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 
Ні
Ні
Ні
Ні
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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) 
д/в
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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
Ні
Ні
Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу 
Ні
Так
Ні
Ні
Так
Інформація про склад органів управління товариства 
Так
Так
Ні
Ні
Так
Статут та внутрішні документи 
Ні
Ні
Так
Ні
Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення 
Ні
Так
Ні
Так
Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства 
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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 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
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Так (*)
Ні (*)
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада

X
Правління або директор
X

Інше (запишіть)
д/в
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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 угоди з аудитором

X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів 
X

Інше (запишіть)
д/в
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Так (*)
Ні (*)
Ревізійна комісія 

X
Наглядова рада 

X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X
Стороння компанія або сторонній консультант

X
Перевірки не проводились 
X

Інше (запишіть)
д/в
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Так (*)
Ні (*)
З власнї ініціативи 

X
За дорученням загальних зборів 

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

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

X
Інше (запишіть)
д/в
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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



Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так (*)
Ні (*)
Випуск акцій

X
Випуск депозитарних розписок

X
Випуск облігацій

X
Кредити банків

X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
Інше (запишіть)
д/в
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились
Х
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
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)
В зв'язку з дематеріалізацією акцій
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи має 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:
01.01.1900
яким органом управління прийнятий:
д/в
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)
ні
укажіть яким чином його оприлюднено:
д/в
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 
д/в

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.



* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

коди
Дата (рік, місяць, число)
12
12
31
Підприємство
Відкрите акціонерне товариство "Рівнезалізобетон"
за ЄДРПОУ
01267509
Територія
Рiвненська
за КОАТУУ
5610100000
Організаційно-правова форма господарювання
Відкрите акціонерне товариство
за КОПФГ
231
Орган державного управління
д/в
за КОДУ
д/в
Вид економічної діяльності
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
за КВЕД
68.20
Середня кількість працівників


1
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса:
33013, Рівненський, м.Рівне, Бахарева. 23
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку


за міжнародними стандартами фінансової звітності
v


1. Баланс

На 31.12.2012

Форма № 1-м
Код за ДКУД
1801006

Актив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи



Незавершені капітальні інвестиції
020


Основні засоби:



залишкова вартість
030
693.5
660.9
первісна вартість
031
754.8
754.8
знос
032
(61.3)
(93.9)
Довгострокові біологічні активи:



справедлива (залишкова) вартість
035


первісна вартість
036


накопичена амортизація
037
(     )
(     )
Довгострокові фінансові інвестиції
040


Інші необоротні активи
070


Усього за розділом I
080
693.5
660.9
II. Оборотні активи



Виробничі запаси
100


Поточні біологічні активи
110


Готова продукція
130


Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:



чиста реалізаційна вартість
160
0.0
2.7
первісна вартість
161

3.0
резерв сумнівних боргів
162
(     )
(0.3)
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
170


Інша поточна дебіторська заборгованість
210

28.4
Поточні фінансові інвестиції
220


Грошові кошти та їх еквіваленти:



в національній валюті
230
24.0

у тому числі в касі
231


в іноземній валюті
240


Інші оборотні активи
250


Усього за розділом II
260
24.0
31.1
III. Витрати майбутніх періодів
270


IV.  Необоротні активи та групи вибуття
275


Баланс
280
717.5
692.0
Пасив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Власний капітал



Статутний капітал
300
75.0
75.0
Додатковий капітал
320


Резервний капітал
340


Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
642.5
616.2
Неоплачений капітал
360
(     )
(     )
Усього за розділом I
380
717.5
691.2
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування
430

0.8
III. Довгострокові зобов'язання
480


IV. Поточні зобов`язання



Короткострокові кредити банків
500


Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
510


Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530


Поточні зобов`язання за розрахунками:



з бюджетом
550


зі страхування
570


з оплати праці*
580



605


Інші поточні зобов`язання
610


Усього за розділом IV
620
0.0
0.0
V. Доходи майбутніх періодів
630


Баланс
640
717.5
692.0

* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665)
0.0


Примітки:
д/в


Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

2. Звіт про фінансові результати

За 2012 р.

Форма № 2-м
Код за ДКУД
1801007

Стаття
Код рядка
За звітній період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
90.7
0.0
Непрямі податки та інші вирахування з доходу
020
(     )
(     )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)
030
90.7
0.0
Інші операційні доходи
040


Інші доходи
050


Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 )
070
90.7
0.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг)
080
(67.1)
(0.0)
Інші операційні витрати
090
(49.9)
(0.0)
у тому числі:
091
(     )
(     )

092
(     )
(     )
Інші витрати
100
(     )
(     )
Разом витрати (080 + 090 + 100)
120
(117.0)
(0.0)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 
130
(26.3)
0.0
Податок на прибуток
140


Чистий прибуток (збиток) (130 -140)
150
(26.3)
0.0
Забезпечення матеріального заохочення
160


Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів
201


Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів
202



Примітки:
д/в



Керівник


Приймак Олександр Миколайович


(підпис)

(ініціали, прізвище)


Головний бухгалтер


д/в


(підпис)

(ініціали, прізвище)
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)


ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕЗАЛІЗОБЕТОН"
ПРИМІТКИ ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
(в тис. грн.)
1 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
   Повна назва :   Відкрите акціонерне товариство "Рівнезалізобетон"
   Скорочена назва:   ВАТ "РЗБ"
   Місцезнаходження : 33013, Рівненська обл.,м. Рівне  , вулиця Бахарєва,23.
   Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія  ААВ № 063606 , номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 16081200000002943 , дата реєстрації 22.06.1995 р.
   Код ЄДРПОУ 01267509
	Функціональною валютою звітності є гривня. Звітність складена в тисячах гривень.
	За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Товариство готувало фінансову звітність відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку України. Ця фінансова звітність є першою попередньою фінансовою звітністю, складеною відповідно до МСФЗ для малих та середніх підприємств..
 ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
           Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2012 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності".
            Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звітним періодом рік, що закінчується 31 грудня 2013 року. З цієї дати фінансова звітність Товариства складатиметься відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз'яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз'яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.
              МСФЗ 1 вимагає від Товариства, що переходить на МСФЗ, скласти вхідний баланс згідно МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення обліку за МСФЗ. Відповідно до МСФЗ 1, Товариства які застосовують у 2013 році, вхідний баланс буде датований 01 січня 2012 року, що є початком першого порівняльного періоду, для включення у фінансову звітність. Відповідно до МСФЗ 1, Товариство використовує однакову облікову політику при складанні попередньої фінансової звітності згідно МСФЗ та протягом усіх періодів, представлених у першій повній фінансової звітності згідно з МСФЗ. Така облікова політика повинна відповідати всім стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фінансової звітності за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2013року).  
               Нижче надані пояснення, як перехід з попередніх П(С)БО на МСФЗ вплинув на фінансовий стан Товариства, фінансові результати , відображені у звітності.
Ця попередня фінансова звітність згідно МСФЗ складена на основі історичної вартості.
               Узгодження власного капіталу Товариства у звітності за попередніми П(С)БО з власним капіталом Товариства за МСФЗ для обох дат: дати переходу на МСФЗ - 01 січня 2012 року  та  дати кінця найпізнішого періоду, відображеного в найостанніших річній фінансовій звітності Товариства за попередніми П(С)БО - 31 грудня 2011 року:
	Код рядка	На початок звітного періоду	Виправлення помилок	Вплив переходу на МСФЗ	МСФЗ	Пояснення
1	2	3	4	5	6	7
Актив						
I. Необоротні активи	 					
Незавершені капітальні інвестиції 	020					
Основні засоби:	 					
залишкова вартість ОЗ 	030	693,5			693,5	
первісна вартість ОЗ 	031	754,8			754,8	
знос ОЗ 	032	61,3			61,3	
Довгострокові біологічні активи:	 					
справедлива (залишкова) вартість БА 	035					
первісна вартість БА 	036					
накопичена амортизація БА 	037					
Довгострокові фінансові інвестиції	040					
Інші необоротні активи 	070					
Усього за розділом I	080	693,5			693,5	
II. Оборотні активи	 					
Виробничі запаси 	100					
Поточні біологічні активи 	110					
Готова продукція 	130					
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	 					
чиста реалізаційна вартість 	160					
первісна вартість 	161					
резерв сумнівних боргів 	162					
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	 170					
Інша поточна дебіторська заборгованість	210					
Поточні фінансові інвестиції	220					
Грошові кошти та їх еквіваленти:	 					
гроші в національній валюті 	230	24,0			24,0	
гроші у тому числі в касі 	231					
гроші в іноземній валюті 	240					
Інші оборотні активи	250					
Усього за розділом II	260	24,0			24,0	
III. Витрати майбутніх періодів (270)	270					
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275					
Баланс	280	717,5			717,5	
Пасив	Код рядка					
1	2					
I. Власний капітал	 					
Статутний капітал 	300	75,0			75,0	
Додатковий вкладений капітал	320	709,7				
Резервний капітал 	340					
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-67,2		709,7	642,5	1
Усього за розділом I	380	717,5			717,5	
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів	430 					
III. Довгострокові зобов'язання	480 					
IV. Поточні зобов'язання	 					
Короткострокові кредити банків 	500					
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 	510					
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 	530					
Поточні зобов'язання за розрахунками:	 					
з бюджетом к/з 	550					
зі страхування к/з 	570					
з оплати праці к/з 	580					
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605					
Інші поточні зобов'язання 	610					
Усього за розділом IV	620	717,5			717,5	
V. Доходи майбутніх періодів 	630					
Баланс	640	717,5			717,5	

		Пояснення 1. У звітності за П(С)БО  станом на 31 грудня 2011 року було відображено у статті "Додатковий капітал" суму 234,0 тис. грн.,щодо  якої неможливо встановити історичну собівартість. Дана стаття за МСФЗ була об'єднана із статтею "Нерозподілений прибуток(непокритий збиток).
	Узгодження загального сукупного прибутку Товариства у звітності за попередніми П(С)БО з загальним сукупним прибутком Товариства за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року:

Показники	Код рядка	За П(С)БО	Перехід на МСФЗ	За МСФЗ	Пояснення
1	2	3	4	5	6
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	90,7		90,7	
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020				
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	90,7		90,7	
Інші операційні доходи	040				
Інші доходи	050				
Разом чисті доходи (030+040+050)	070	90,7		90,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (040)	080	(66,3)	0,8	(67,1)	2
Інші операційні витрати 	090	(49,6)	0,3	(49,9)	1
у тому числі:	091				
	092				
Інші витрати	100				
Разом витрати (080+090+100)	120 	(115,9)		(117)	
Фінансовий результат до оподаткування (070-120)	 130	(25,2)		(26,3)	
Податок на прибуток 	140				
Чистий прибуток (збиток)  (130-140)	150 	(25,2)		(26,3)	
Забезпечення матеріального заохочення	160				
	   
                     Пояснення 1. Відповідно до МСФЗ донараховано резерв сумнівних боргів в сумі 0,3 тис. грн.
                   Пояснення 2. Відповідно до МСФЗ донараховано забезпечення на виплату наступних відпусток працівникам в сумі 0,8 тис. грн.

 ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТІ СТАНДАРТИ
	Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації
	Правка до МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток" - "Відстрочені податки - Відшкодування активів, що лежать у основі відстрочений податків";
	Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності" - "Значна гіперінфляція та відміна фіксованих дат для компаній, які вперше використовують МСФЗ";
	Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації" - "вдосконалення вимог щодо розкриття інформації про припинення визнання".
	Влив на фінансову звітність прийнятих стандартів.
	Правка до МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток" - "Відстрочені податки - Відшкодування активів, що лежать у основі відстрочений податків";
	Правка стосується механізму визначення відстроченого податку щодо інвестиційної нерухомості, яка переоцінюється за справедливою вартістю. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2012р та після цієї дати. Правка не вплинула на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство.
	Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності" - "Значна гіперінфляція та відміна фіксованих дат для компаній, які вперше використовують МСФЗ".
	Рада з МСФЗ пояснила, яким чином Товариство повинна поновити надання фінансової звітності відповідно до МСФЗ, після того, як її функціональна валюта перестає бути схильною до гіперінфляції. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 липня 2011р та після цієї дати. Правка не вплинула на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство.
	Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації" - "вдосконалення вимог щодо розкриття інформації про припинення визнання".
	Правка вимагає розкриття додаткової інформації про фінансові активи, які було передано, але визнання яких не припинялося, щоб дати можливість користувачам фінансової звітності зрозуміти характер взаємозв'язку активів, визнання яких не припинялося, і відповідних їм зобов'язань. Крім цього, з метою надання користувачам фінансової звітності можливість оцінити характер участі Товариства у таких активах, та ризики, які зв'язані з цими активами, правкою передбачено розкриття інформації об активах, участь у яких продовжується, але визнання у фінансової звітності припинено.          Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 липня 2011р та після цієї дати. Правка не вплинула на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство.
     	Стандарти, які були випущені, але не набрали чинності.
          Нижче наводяться стандарти та інтерпретації, які були випущені, але не набрали чинності на дату випуску фінансової звітності Товариства. Товариства мають намір використовувати ці стандарти з дати їх вступу в дію.
          Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Фінансова звітність: представленні інформації" - "Представлення статей іншого сукупного доходу"
          Правки до МСФЗ (IAS) 1 змінюють групування статей, які надаються у складі іншого сукупного доходу. Статті, які можуть бути перекласифіковані до складу прибутків або збитків у певний момент у майбутньому (наприклад, чисті витрати або доходи по фінансовим активам, які є у наявності для продажу), повинні приводитися окремо від статей, які ніколи не будуть пере класифіковані (наприклад, переоцінка землі та будинків). Правка впливає виключно на представлення та не впливає на фінансове положення або фінансові результати діяльності Товариства. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 липня 2012р та після цієї дати, та буде використана у першій фінансовій звітності Товариства, яку буде складено після того, як вона набере чинності.
          МСФЗ (IAS) 19 "Винагороди робітникам" (у новій редакції).
          Рада по МСФЗ випустила декілька правок к МСФЗ (IAS) 19. Ці правки або фундаментально змінюють (наприклад, виключення механізму коридору та поняття доходності активів плану, яка очікується), або роз'яснюють, або змінюють визначення. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та після цієї дати. Правка не вплине на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство.
         МСФЗ (IAS) 28 "Інвестиції у асоційовані Товариства та спільні підприємства" (у редакції 2011року).
         У результаті опублікування МСФЗ (IFRS) 11 "Погодження про спільну діяльність" та МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття інформації про частки участі в інших Товариствах" МСФЗ (IAS) 28 отримав нову назву "Інвестиції у асоційовані Товариства та спільні підприємства" та тепер містить інформацію про використання методу пайової участі не тільки по відношенню до інвестицій у асоційовані Товариства, але також і по відношенню до спільних підприємств. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р. Правка не вплине на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство.
          Правки до МСФЗ (IAS) 32 "Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов'язань".
          Правки дають роз'яснення поняттю "у теперішній час мають юридичне право, яке закріплене, на здійснення взаємозаліку". Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2014р та не вплине на фінансове положення та фінансовий результат Товариства.
          Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Позики, які надані державою".
          Відповідно до цих правок Товариства, які використовують МСФЗ у перше, повинні використовувати вимоги МСФЗ (IAS) 20 "Облік державних субсидій та розкриття інформації про державну допомогу" перспективно по відношенню до державних позик, які мають місце на дату переходу на МСФЗ. Завдяки цьому виключенню Товариства, які у перше використовують МСФЗ, будуть звільнені від ретроспективної оцінки наданих позик по ставці нижче ринкової. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та не вплине на фінансове положення та фінансовий результат Товариства.
           Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Розкриття інформації - взаємозалік фінансових активів та зобов'язань" 
           Відповідно до цих правок Товариство зобов'язана розкривати інформацію про права на здійснення взаємозаліку та відповідних договорів (наприклад, договір на надання забезпечення). Завдяки цим вимогам користувачі матимуть інформацію, яка буде корисною для оцінки впливу договорів про взаємозаліки на фінансове положення Товариства. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та не вплине на фінансове положення та фінансовий результат Товариства.
           МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти: класифікація та оцінка"
           МСФЗ (IFRS) 9 використовується по відношенню до класифікації та оцінки фінансових активі та зобов'язань. Обов'язкове використання інших норм МСФЗ (IFRS) 9 було перенесено на 1 січня 2015року. Товариство оцінить вплив цього стандарту на суми у фінансової звітності  у поєднанні з іншими етапами проекту після їх публікації.
           МСФЗ (IFRS) 10  "Консолідована фінансова звітність", МСФЗ (IAS)  27 "Окрема фінансова звітність".
           МСФЗ (IFRS) 10 замінює ту частину   МСФЗ (IAS)  27 "Консолідована та окрема фінансова звітність", у якій розглядався облік у консолідованій фінансовій звітності. Стандарт також розглядає питання, які раніше розглядалися у Інтерпретації ПКІ-12 "Консолідація - Товариства спеціального призначення". МСФЗ (IFRS) 10 передбачає єдину модель контролю, яка використовується по відношенню до всіх компаній, включаючи Товариства спеціального призначення. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та не вплине на фінансове положення та фінансовий результат Товариства.
           МСФЗ (IFRS) 11 "Погодження про спільну діяльність".
МСФЗ (IFRS) 11 заміняє МСФЗ (IAS) 31 "Участь у спільній діяльності" та Інтерпретацію ПКІ-13 "Товариства, які спільно контролюються - немонетарні внески учасників". МСФЗ (IFRS) 11 виключає можливість обліку компаній, що спільно контролюються, методом пропорційної консолідації. Замість цього Товариства, які спільно контролюються, які задовольняють визначенню спільних підприємств, обліковуються за допомогою методу пайової участі. Стандарт вступає в дію для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та після цієї дати  та не вплине на фінансове положення та фінансовий результат Товариства.
            МСФЗ  (IFRS) 12  "Розкриття інформації про частки участі в інших Товариствах".
             МСФЗ  (IFRS) 12  містить всі вимоги до розкриття інформації, які раніше передбачалися МСФЗ (IAS) 27 у частині консолідованої фінансової звітності, а також всі вимоги, які раніше містилися у МСФО (IAS) 31 та МСФЗ (IAS) 28. Також введено низку нових вимог до розкриття інформації. Стандарт вступає в дію для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та після цієї дати  та не вплине на фінансове положення та фінансовий результат Товариства.
             МСФЗ (IFRS) 13 "Оцінка справедливої вартості".
             МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандарті всі вказівки щодо оцінки справедливої вартості відповідно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить зміни в те, коли Товариство зобов'язане використовувати справедливу вартість, а надає вказівки відносно оцінки справедливої вартості відповідно до МСФЗ, коли використання справедливої вартості  вимагається або не заперечується. На цей час Товариство оцінює вплив використання стандарту на фінансове положення та фінансові результати його діяльності. Стандарт вступає в дію для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та після цієї дати.
             Інтерпретація IFRIC 20 "Витрати на розкривні роботи на етапі експлуатації родовища, що розробляється відкритим способом". Інтерпретація використовується відносно звітних періодів, які починаються з 1 січня 2013р. та після цієї дати. Ця інтерпретація не вплине на фінансову звітність Товариства.  
             "Щорічні вдосконалення МСФЗ" (травень 2012р.)
              Перелічені нижче вдосконалення не вплинуть на фінансову звітність Товариства:
              МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності"
              Це вдосконалення пояснює, що Товариство, яка припинило використовувати МСФЗ у минулому та вирішило, або зобов'язана знову складати звітність відповідно до МСФЗ, може використати МСФЗ (IFRS) 1 ще раз. Якщо МСФЗ (IFRS)  1 не використовується другий раз, то Товариство повинно ретроспективно перерахувати фінансову звітність так, як би воно ніколи не припиняло використовувати МСФЗ.
              МСФЗ (IAS) 1 "Представлення фінансової звітності".
              Це вдосконалення роз'яснює різницю  між додатковою порівняльною інформацією, яка надається на добровільній основі, і мінімумом необхідної порівняльної інформації. Як правило, мінімально необхідною інформацією є інформація за попередній період.
              МСФЗ (IAS) 16 "Основні засоби"
             Це вдосконалення роз'яснює, що основні запасні частини та допоміжне обладнання, які задовольняють визначенню основних засобів, не є запасами.
             МСФЗ (IAS) 32 "Фінансові інструменти: надання інформації".
             Це вдосконалення пояснює, що податок на прибуток, який відноситься до виплат на користь акціонерів, обліковується у відповідності з МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток".
             МСФЗ (IAS) 34 "Проміжна фінансова звітність".
             Це вдосконалення приводить у відповідність вимоги по відношенню розкриття у проміжній фінансовій звітності інформації про загальні суми активів сегменту з вимогами по відношенню з розкриттям у ній інформації про зобов'язання сегменту.
             Всі перелічені вдосконалення вступають у дію по відношенню до річних звітних періодів, які починаються 1 січня 2013р. або після цієї дати.  
 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Товариство здійснює ведення бухгалтерського обліку відповідно до принципів і методів, передбачених Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
 Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку використовується   журнально-ордерна система. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється керівником..
Організація й методологія бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності здійснювалась відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-ХІV від 16.07.1999 року, затверджених національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів із питань організації бухгалтерського обліку.
Первинні документи з обліку фінансово-господарської діяльності складаються на типових формах, затверджених Міністерством статистики України.
Методологія ведення бухгалтерського обліку  забезпечує безперервність відображення операцій і достовірно відображає оцінку активів, зобов'язань, капіталу в бухгалтерському обліку. Товариство також  забезпечує незмінність правил, якими варто керуватися при виміру, оцінці й реєстрації господарських операцій, визначених в Наказі про облікову політику Товариства. 
Згідно Наказу про облікову політику  основним засобом   в бухгалтерському  обліку визнається актив, якщо очікуваний термін його корисного використання більше року,та вартістю більше 2500 грн. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням  прямолінійного методу. 
Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів в бухгалтерському обліку нараховується при передачі в експлуатацію  в розмірі 100 відсотків його вартості, яка амортизується.
Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їхнє найменування.
Установлено такі методи оцінки вибуття запасів - при відпусканні у виробництво-метод ФІФО, при відпусканні у реалізацію- метод ФІФО, при відпусканні товарів у реалізацію до фрмових магазинів - метод ціни продажу.
Суму резерву сумнівних боргів установлювати на підставі класифікації дебіторської заборгованості за термінами її непогашення.
Створювати забезпечення оплати відпусток згідно з розрахунком. Гарантійних зобов"язань для здійснення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції відповідно до кошторису.
Фінансова та податкова звітність складається своєчасно та подається до відповідних органів у встановлені законодавством терміни. 
У зв"язку із переходом на МСФЗ Товариство обрало для оцінки після визнання основних засобів модель собівартості за якою об"єкт основних  засобів обліковується  за його собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація  та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.
 Величину резерву  по сумнівних боргах по дебіторській заборгованості  створювати по дебіторській заборгованості   за товари, роботи, послуги методом обліку по термінах оплати.
 ІСТОТНІ СУДЖЕННЯ І ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ОЦІНКАХ
	Істотні судження в процесі застосування облікової політики.
	У процесі застосування облікової політики Товариства керівництво зробило певні професійні судження, окрім тих, які вимагають використання оцінок, які мають найбільш істотний вплив на суми, визнані в  фінансовій звітності. Ці судження, серед іншого, включають правомірність застосування припущення щодо здатності вести свою діяльність на безперервній основі.
	Основні джерела невизначеності оцінок - Нижче наведені ключові припущення щодо майбутнього, а також основні джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які мають істотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року.
(а)	Строки корисного використання основних засобів
	Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів залежить від професійного судження керівництва, яке засноване на досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до уваги умови очікуваного використання активів, моральний знос, фізичний знос і умови праці, в яких будуть експлуатуватися дані активи. Зміна будь-якого з цих умов або оцінок може в результаті привести до коригування майбутніх норм амортизації.
 ВИРУЧКА  ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ
Виручка від реалізації була представлена наступним чином:
	2012 рік
Виручка від реалізації оренди 	90,7
Виручка від  реалізації товарів	
Виручка від  реалізації готової продукції	
Всього	90,7
 СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ
Собівартість від реалізації була представлена наступним чином:
	2012 рік
Собівартість реалізованих послуг	32,6
Всього	32,6
Собівартість реалізації за видами витрат була представлена наступним чином:
	2012 рік
Собівартість матеріалів та напівфабрикатів	34,5
Заробітна плата та відповідні нарахування	
Амортизація	32,6
Комунальні послуги (опалення, освітлення, водопостачання, інше)	
Інші витрати	
Всього	67,1
АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
Адміністративні витрати  були представлені наступним чином:
	2012 рік
Заробітна плата та відповідні нарахування	9,5
Амортизація	
Комунальні послуги	
Професійні послуги	34,9
Послуги зв'язку	
Транспортні витрати	
Страхування майна	
Послуги  банку 	
Юридичні послуги, інформаційно-консультаційні 	
Витрати на відрядження	
Інші	5,5
Всього	49,9
                          ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Станом на 31 грудня основні засоби Товариства були представлені наступним чином:
	Будинки, споруди та передавальні пристрої	Машини та обладнання	Транспортні засоби	Інструменти, прилади, інвентар	Інші основні засоби	Малоцінні необоротні матеріальні активи	Всього
Первісна вартість станом на початок звітного року	754,8						754,8
Придбано основних засобів							
Вибуло							
Первісна вартість станом на кінець звітного періоду	754,8						754,8
Накопичена амортизація станом на початок звітного року	61,3						61,3
Амортизаційні нарахування за звітний період	32,6						32,6
Вибуло							
Амортизація станом на кінець звітного періоду	93,9						93,9
Балансова вартість станом на кінець звітного періоду	660,9						660,9

 ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, НЕТТО
Станом на 31 грудня 2012 року торговельна і інша дебіторська заборгованість були представлені таким чином:
Дебіторська заборгованість	31 грудня 2012 року
Дебіторська заборгованість за оренду	2,7
Інша дебіторська заборгованість	
Всього	2,7
 ПЕРЕДПЛАТИ ТА ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ, НЕТТО
        Станом на 31 грудня 2012 року передплати та інші оборотні активи були представлені таким чином:

Дебіторська заборгованість	31 грудня 2012 року
Аванси постачальникам	
Інші оборотні активи	28,4
Всього	28,4
КАПІТАЛ, ЯКИЙ БУЛО ВИПУЩЕНО
Статутний капітал Товариства складє 75476,63 грн. та поділений на 7547663 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн.
	Операційне середовище
	Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякі особливості, притаманні перехідній економіці. Такі особливості характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами України. Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому. Внаслідок цього діяльності в Україні властиві ризики, яких не існує в умовах більш розвинених ринків.
	оцінений.
           Юридичні питання
	В процесі звичайної діяльності Товариство не залучене в судові розгляди і до нього не висуваються інші претензі
 ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
	Після 31 грудня 2012 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності не відбувалося подій, які  могли би вплинути на фінансовий стан Товариства.
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