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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(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
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(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКО ХОЛДIНГ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
34436105
1.4. Місцезнаходження емітента
83015, Україна, Донецька обл., Ворошиловський р-н, мiсто Донецьк, проспект Богдана
Хмельницького, будинок 102
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(062) 332-79-99, (062) 332-73-78
1.6. Електронна поштова адреса емітента
kyzura@corp-maco.com
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

29.05.2013
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

82 Бюлетень "Цiннi папери України"
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

2.3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

30.04.2013
(дата)

http://34436105.
smida.gov.ua/
в мережі Інтернет 29.05.2013
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
б) інформація про державну реєстрацію емітента
в) банки, що обслуговують емітента
г) основні види діяльності
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
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
6. Інформація про загальні збори акціонерів
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента
в) інформація про зобов'язання емітента
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
14. Інформація про стан корпоративного управління
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
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іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
до Комісії)
27. Аудиторський висновок
X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки:
Рiчна iнформацiя емiтента ПРАТ "МАКО ХОЛДIНГ" (надалi - Емiтент) складена у
вiдповiдностi до Рiшення|Положення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку, вiд 19.12.2006, № 1591 "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не складається,
оскiльки Емiтентом вони не отримувались.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" не складається, оскiльки Емiтент не зверталось до
рейтингових агентств.
"Iнформацiя про органи управлiння емiтента" не складається, оскiльки Емiтенти-акцiонернi
товариства таку iнформацiю не заповнюють згiдно з Положенням про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв.
"Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв" не складається, оскiльке рiшення приймаються
акцiонером одноосiбно.
"Iнформацiя про дивiденди" не складається, оскiльки протягом звiтного перiоду дивiденди не
нараховувались та не виплачувались.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не складається, оскiльки емiтент облiгацiї не випускав.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не складається, оскiльки iнших
цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, Емiтент не випускав. "Iнформацiя про похiднi
цiннi папери " не складається, оскiльки Емiтент похiднi цiннi папери не випускав. "Iнформацiя
про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" не складається, оскiльки протягом
звiтного перiоду Емiтент викуп власних акцiй не здiйснював. "Iнформацiя щодо виданих
сертифiкатiв цiнних паперiв" не складається, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не
видавав бланки сертифiкатiв цiнних паперiв.
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя
про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не складається, оскiльки Емiтент не надає таку
iнформацiю згiдно з Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.

"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" не
складається, оскiльки вiдсутнi гарантiї третiх осiб, якi надавались щодо кожного випуску
Емiтентом боргових цiнних паперiв.
"Звiт про корпоративне управлiння" не складається, тому що вiн заповнюється фiнансовими
установами, що утворенi у формi акцiонерних товариств.
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй", "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр
iпотечного покриття", "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати
чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття", "Iнформацiя про
випуски iпотечних сертифiкатiв", "Iнформацiя щодо реєстру забезпечення сертифiкатiв" не
складається, оскiльки Емiтент випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не
здiйснював.
"Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН", "Iнформацiя про
осiб, що володiють сертифiкатами ФОН", "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН",
"Правила ФОН" не складається, оскiльки Емiтент сертифiкати ФОН не випускав.
"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку" Емiтентом не складається.
"Копiї протоколiв загальних зборiв емiтента, що проводились у звiтному роцi (для
акцiонерних товариств)" не надаються, оскiльки загальнi збори не проводяться, все рiшення
приймаються акцiонером одноосiбно.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" не складається, оскiльки Емiтент цiльовi облiгацiї не
випускав.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКО ХОЛДIНГ"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПРАТ "МАКО ХОЛДIНГ"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
83015
3.1.5. Область, район
Донецька обл. Ворошиловський р-н
3.1.6. Населений пункт
мiсто Донецьк
3.1.7. Вулиця, будинок
проспект Богдана Хмельницького, будинок 102
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
серiя А01 № 714999
3.2.2. Дата державної реєстрації
07.06.2006
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Донецької мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
280 000 000
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
280 000 000
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ "ВБР"
3.3.2. МФО банку
380719
3.3.3. Поточний рахунок
26009900000201
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
ПАТ "ВБР"
3.3.5. МФО банку
380719
3.3.6. Поточний рахунок
26009900000201
3.4. Основні види діяльності
68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
41.20 - Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
43.99 - Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н.в.i.у.
3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання: КОРПОРАЦIЯ "МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС КОМПАНI".
Місцезнаходження об'єднання: 83114, мiсто Донецьк, проспект Панфiлова, будинок 12.
Корпорацiя створена з метою координацiї дiяльностi Учасникiв для розв'язання спiльних
економiчних та соцiальних завдань, концентрацiї iнтелектуального,

технологiчного,економiчного потенцiалу, кадрових ресурсiв, пiдвищення ефективностi їх
використання. Корпорацiя здiйснює також виробничу, науково-впроваджувальну та комерцiйну
дiяльнiсть з метою одержання прибутку. Термiн участi необмежений.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єрмольчук Сергiй Юрiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- 6.1.4. Рік народження
1979
6.1.5. Освіта
вища, Донецький державний унiверситет економiки i торгiвлi iм. М.
Туган-Барановського, "Облiк i аудит"
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПРАТ "МАКО ХОЛДIНГ", директор.
6.1.8. Опис
Генеральний директор, у межах своєї компетенцiї, встановленої Статутом та дiючим в
Українi законодавством:
керує дiяльнiстю Товариства;
видає розпорядження, iнструкцiї та накази з питань, якi входять до його компетенцiї;
затверджує штатний розклад, приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства у
вiдповiдностi зi штатним розкладом, застосовує до працiвникiв заходи заохочення та накладає
на них стягнення у вiдповiдностi з трудовим законодавством;
розпоряджається майном та коштами Товариства;
укладає в Українi та за кордоном договори та вчиняє iншi правочини вiд iменi Товариства (в
тому числi приймає рiшення про залучення кредитiв) (виключення становлять тiльки значнi
правочини та правочини, в укладаннi яких є заiнтересованiсть, рiшення про укладання яких
приймаються Зборами) та видає довiреностi на вчинення таких правочинiв, вiдкриває в банках
рахунки Товариства;
вирiшує питання поточної роботи Товариства, його структурних пiдроздiлiв, фiлiй,
представництв;
приймає Правила внутрiшнього трудового розпорядку, вiд iменi Товариства укладає
колективний договiр;
затверджує в межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства;
формує порядок денний Зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення та про включення
пропозицiй до порядку денного;
приймає рiшення про проведення чергових та позачергових Зборiв на вимогу акцiонерiв;
призначає членiв реєстрацiйної комiсiї;
визначає дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Зборiв
та мають право на участь у Зборах;
вирiшує iншi питання в межах своїх повноважень
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розпису.
У звiтному перiодi змiн по посадi не вiдбувалося.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

Попереднi посади: бухгалтер, iнженер-економiст, директор, провiдний економiст, фiнансовий
директор, директор фiнансового департаменту, директор.
Ревiзор ПРАТ "ЕДЕЛЬВЕЙС", 83050, м. Донецьк, бул. Шевченка, буд. 4.
Обiймає посаду Першого заступника директора БЛАГОДIЙНОГО ФОНДУ "ОЛЕКСАНДР
ЯНУКОВИЧ", 83015, м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, буд. 102.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ворфоломєєва Ольга Генрихiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- 6.1.4. Рік народження
1961
6.1.5. Освіта
вища, Комунарський гiрнично-металургiйний iнститут "Обробка металiв тиском", РФ
Iнститут мiжнародного бiзнесу Класична бiзнес школа "Майстер дiлового адмiнiстрування",
MBA
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
КОРПОРАЦIЯ "МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС КОМПАНI", головний бухгалтер.
6.1.8. Опис
До повноважень та обов'язкiв головного бухгалтера вiдносяться: - забезпечення ведення
бухгалтерського облiку; - органiзацiя роботи бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням
на рахунках бухгалтерського облiку усiх господарських операцiй; - органiзацiя ведення
бухгалтерського облiку необоротних та оборотних активiв, власного капiталу, довгострокових
та поточних зобов'язань, доходiв та витрат вiд дiяльностi пiдприємства; - органiзацiя складення
на пiдставi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, її пiдписання та
подання користувачам в встановленi термiни; - здiйснення заходiв по представленню повної,
правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результатах дiяльностi та рух
грошових коштiв пiдприємства; - прийняття участi у пiдготовцi та представленi iнших видiв
перiодичної звiтностi, якi обумовлюють наявнiсть пiдпису головного бухгалтера, до органiв
вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями;
- органiзацiя роботи по наданню банкам документiв для вiдкриття поточних рахункiв та
кредитних лiнiй, здiйснення контролю за проведенням операцiй, пов'язаних з депозитними та
кредитними договорами, цiнними паперами, договорами на розрахункове та касове
обслуговування; - органiзацiя своєчасного та правильного складання фактичних звiтних
калькуляцiй собiвартостi продукцiї, виконаних робiт (послуг); - органiзацiя розрахунку та
виплати заробiтної платнi кожного робiтника, розрахунок утримань iз заробiтної платнi,
нарахувань на заробiтну платню та вiдрахувань до бюджету та позабюджетних фондiв; органiзацiя нарахування та контролю за своєчасним перерахуванням обов'язкових податкiв та
зборiв до бюджету та позабюджетних фондова на пiдставi розрахункiв, - здiйснення контролю за
веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних,
трудових та фiнансових ресурсiв; та iн. Крiм цього, головний бухгалтер приймає участь: - у
проведенi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства; - у проведенi
iнвентаризацiйної роботи, оформленi матерiалiв, пов'язаних с нестачами та вiдшкодування втрат
вiд нестач, крадiжок та псування активiв; - у проведенi роботи по пiдготовцi пропозицiй щодо:
облiкової полiтики товариства, вибору форм бухгалтерського облiку, розробки систем та форм

управлiнського облiку та правил документообiгу, вибору оптимальної структури бухгалтерської
служби, автоматизованих систем обробки даних бухгалтерського облiку та iн. Головний
бухгалтер має право вимагати вiд пiдроздiлiв, служб та робiтникiв забезпечення дотримання
порядку оформлення та надання до облiку бухгалтерських документiв. Вiн приймає усi
необхiднi заходи для: - попередження несанкцiонованого та непомiтного виправлення записiв у
первинних документах та регiстрах бухгалтерського облiку; - збереження оброблених
документiв, регiстрiв та звiтностi на протязi встановленого строку.
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розпису.
Посадову особу призначено на посаду з 18.08.2012 року, до цього посаду обiймала Будовських
О.В.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Попереднi посади: iнженер - технолог, провiдний бухгалтер, бухгалтер, головний бухгалтер,
фiнансовий директор, директор.
За сумiсництвом обiймає посаду Головного бухгалтера КОРПОРАЦIЇ "МЕНЕДЖМЕНТ
АССЕТС КОМПАНI", 83114, м. Донецьк, пр. Панфiлова, буд. 12.
Член Наглядової ради БЛАГОДIЙНОГО ФОНДУ "ОЛЕКСАНДР ЯНУКОВИЧ", 83015, м.
Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, буд. 102.
Ревiзор ПРАТ "КБК" 83015, м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, б.102.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.
6.1.1. Посада
Ревiзор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мамонова Юлiя Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- 6.1.4. Рік народження
1974
6.1.5. Освіта
вища, Донецький державний унiверситет, "економiка i соцiологiя працi"
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Обiймає посаду ТОВ "БIГ", головний бухгалтер; попередня посада ТОВ "АКН Дизайн",
бухгалтер.
6.1.8. Опис
Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
результатами фiнансового року, якщо iнше не передбачено рiшенням Зборiв. За пiдсумками
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року
ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та
повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд
час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення
бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Винагорода за звiтний перiод не виплачувалась, у тому числi у натуральнiй формi.
Посадову особу призначено на посаду з 18.08.2012 року, до цього посаду обiймала
Ворфоломєєва О.Г.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Попереднi посади: бухгалтер, головний бухгалтер.
Оiймає посаду головного бухгалтера ТОВ "БIГ" 83015, м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького,
б.102.

За сумiсництвом обiймає посаду провiдного бухгалтера (з дипломом спецiалiста) КОРПОРАЦIЇ
"МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС КОМПАНI", 83114, м. Донецьк, пр. Панфiлова, буд. 12.
За сумiсництвом обiймає посаду бухгалтера (з дипломом спецiалiста) БЛАГОДIЙНОГО
ФОНДУ "ОЛЕКСАНДР ЯНУКОВИЧ", 83015, м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, буд. 102.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.
6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Янукович Олександр Вiкторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- 6.1.4. Рік народження
1973
6.1.5. Освіта
вища, Державний медичний унiверситет iм. Горького "лiкар-стоматолог", Донецький
нацiональний унiверситет "економiст"
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Обiймає посаду КОРПОРАЦIЯ "МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС КОМПАНI", Президент;
попередня посада ТОВ "МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС КОРПОРЕЙШН", Президент компанiї.
6.1.8. Опис
Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та
головує на них, вiдкриває Збори, органiзовує обрання секретаря Зборiв, здiйснює iншi
повноваження, передбаченi Статутом та дiючим в Українi законодавством.
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно контракту.
Посадову особу обрано на посаду 13.08.2012 року.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Попереднi посади: лiкар-iнтерн, лiкар-стоматолог, заступник генерального директора з
загальних питань, президент компанiї, президент корпорацiї.
Обiймає посаду Президента КОРПОРАЦIЇ "МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС КОМПАНI" 83114, м.
Донецьк, пр. Панфiлова, буд. 12.
Голова Наглядової ради ПАТ "ВБР" 01135, м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, буд. 25.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Галенко Тетяна Валентинiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- 6.1.4. Рік народження
1975
6.1.5. Освіта
вища, Донецький Державний унiверситет "бухгалтерський облiк, контроль i аналiз
господарської дiяльностi", Донецький юридичний iнститут МВС при ДонНУ "Правознавство"
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Обiймає посаду КОРПОРАЦIЯ "МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС КОМПАНI", Генеральний
директор; попередня посада КОРПОРАЦIЯ "МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС КОМПАНI", 1-й
заступник генерального директора.
6.1.8. Опис
Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов
цивiльно-правового договору з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства.
Винагорода за звiтний перiод не виплачувалась, у тому числi у натуральнiй формi.
Посадову особу обрано на посаду 13.08.2012 року.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Попереднi посади: контролер-оператор, iнспектор операцiйно касової роботi, старший
бухгалтер-контролер, економiст 1-ї категорiї, юрисконсульт, начальник вiддiлу корпоративної
практики, директор юридичного департаменту, 1-й заступник генерального директора.
Обiймає посаду Генерального директора КОРПОРАЦIЇ "МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС КОМПАНI"
83114, м. Донецьк, пр. Панфiлова, буд. 12.
Обiймає посаду директора БЛАГОДIЙНОГО ФОНДУ "ОЛЕКСАНДР ЯНУКОВИЧ", 83015, м.
Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, буд. 102.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Казiмiрова Олена Олександрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- 6.1.4. Рік народження
1981
6.1.5. Освіта
вища, Донецький нацiональний технiчний унiверситет, "облiк i аудит"
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Обiймає посаду ТОВ "МАКО АКТИВ", директор; попередня посада ПРАТ "МАКО
ХОЛДIНГ", провiдний економiст.
6.1.8. Опис
Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов
цивiльно-правового договору з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства.
Винагорода за звiтний перiод не виплачувалась, у тому числi у натуральнiй формi.
Посадову особу обрано на посаду 13.08.2012 року.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Попереднi посади: продавець-консультант, асистент вiддiлу продаж, менеджер з продажу,
економiст, провiдний економiст.
Обiймає посаду заступника директора БЛАГОДIЙНОГО ФОНДУ "ОЛЕКСАНДР ЯНУКОВИЧ",
83015, Донецька область, м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, буд. 102.
Обiймає посаду директора ТОВ "МАКО АКТИВ", 83015, м. Донецьк, пр. Богдана
Хмельницького, буд. 102.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Голова Наглядової
ради

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
Янукович
Олександр
Вiкторович

Паспортні дані
фізичної особи
(серія, номер,
дата видачі,
орган, який
видав) або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
юридичної особи
-- -

Кількість за видами акцій
Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

22.11.2011

5 600 000

5 600 000

Усього

Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

100

100

0

0

0

100

100

0

0

0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
Янукович
Олександр
Вiкторович

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт
-- -

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

22.11.2011

5 600 000

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
100

Усього

5 600 000

100

Прості
іменні

Прості
іменні
5 600 0
00
5 600 0
00

Кількість за видами акцій
ПривілейоПрості на
Привілейовані на
пред'явника вані іменні пред'явник
а
Кількість за видами акцій
ПривілейоПрості на
Привілейовані на
пред'явника вані іменні пред'явник
а
0
0
0

0

0

0

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
06.03.2012

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
521/1/11

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний 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)

3
4
5
6
7
8
9
10
Нацiональна комiсiя з UA4000116784 Акція проста Бездокумент
50
5 600 000 280 000 000
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються, до лiстингу не включенi. Обiг цiнних паперiв Емiтента
здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн.)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
115 593,
17 157,9
4
111 631,
13 715
9
0
583,9
0
0
3 442,9
3 377,6
2,7

5 631,4

Орендовані основні
засоби (тис. грн.)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

Основні засоби,
всього (тис. грн.)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
115 593,
17 157,9
4
111 631,
13 715
9
0
583,9
0
0
3 442,9
3 377,6
2,7

5 631,4

0
0
0
2,7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 631,4
0
0
2,7
5 631,4
121 224,
121 224,
17 160,6
0
0
17 160,6
8
8
Орендованих
основних
засобiв
немає.
Основнi
засоби
використовуються пiдприємством з моменту його створення.
Первiсна вiртiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 127 391,2
тис.грн.
Сума нарахованого зносу на кiнець звiтного року - 6 166,3 тис.грн.
Ступень зносу основних засобiв 4,8%.
Коефiцiєнт зносу основних засобiв
за 2011 р. - 0,18
за 2012 р. - 0,048
Коефiцiєнт зносу основних засобiв характеризує ту частку вартостi
основних засобiв, що їх списано на витрати в попереднiх перiодах. У
2011 роцi цей показник дорiвнював 0,18, а у 2012 роцi зменьшився та
склав 0,048. У 2012 р. Товариство придбало та ввело в експлуатацiю
новi основнi засоби, що свiдчить про оновлення основних засобiв.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв за звiтний перiод не було.
Обмеження на використання основних засобiв вiдсутнi.
У фiнансової звiтностi у складi основних засобiв до складу включенi
нематерiальнi активи: первинна вартiсть 20,7 тис. грн., залишкова
вартiсть 15,7 тис. грн.., знос 5,0 тис. грн.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
485 988,8
63 179,4
(тис.грн.)
Статутний капітал (тис.грн.)
280 000
55 000
Скоригований статутний капітал
280 000
55 000
(тис.грн.)
Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та
Опис
звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi
чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з

Висновок

цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв
фiнансової звiтностi).
Розмiр чистих активiв 485 988,8 тис.грн. бiльше статутного капiталу 280 000,0 тис.грн. Це
вiдповiдає вимогам ст.155. п. 3 Цивiльного кодексу України.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн.)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

102 989,7

X

X

09.11.2012

102 989,7

X

31.12.2013

X

6,2

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
фiнансовi iнвестицiї
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

Дата
погашення
X

X
618,5
X
X
X
103 614,4
X
X
Iншi зобов'язання складаються з кредиторськой заборгованостi
за товари, роботи, послуги в сумi 610,7 тис. грн., з iнших
поточних зобов'язань на суму 7,8 тис. грн.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події
1
13.08.2012
17.08.2012

Дата оприлюднення
Повідомлення у
стрічці новин
2
14.08.2012
20.08.2012

Вид інформації
3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

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
2
3

2012
2011
2010

0
0
0

0
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так
Ні
Реєстраційна комісія
X
Акціонери
X
Реєстратор
X
Депозитарій
X
Інше
(запишіть)
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників
для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
(запишіть)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Ні
Реорганізація
X
Внесення змін до статуту товариства
X
Прийняття рішення про зміну типу товариства
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення
X
про припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора),
X
прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень
Інше
(запишіть)
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

(осіб)
3
0
0
0
0
0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 0
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше
у складi наглядової ради комiтетiв не створено.
(запишіть)
Інше
у складi наглядової ради комiтетiв не створено.
(запишіть)

Ні
X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за
роботу з акціонерами? (так/ні) ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
X
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інше
Голова Наглядової ради отримує фiксовану суму виногороди, члени
(запишіть)
Наглядової ради не отримують винагороди.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть)
X
Мають повну дiєздатнiсть.
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився

зі своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
строк або не було обрано нового члена
Інше
(запишіть)

Ні

X
X

X
X

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні
Засідання
Засідання
збори
наглядової
правління
акціонерів
ради
Члени правління (директор)
так
ні
так
Загальний відділ
ні
ні
ні
Члени наглядової ради (голова наглядової
ні
ні
ні
ради)
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
ні
ні
ні
з акціонерами
Інше (запишіть)
ні
ні
ні
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні

(стратегії)
Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
балансу або бюджету
Обрання та відкликання голови правління
Обрання та відкликання членів правління
Обрання та відкликання голови наглядової
ради
Обрання та відкликання членів наглядової
ради
Обрання та відкликання голови та членів
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
та членів правління
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні
ні

ні
ні

ні
ні

так
так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)
так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X
Положення про наглядову раду
X
Положення про виконавчий орган (правління)
X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію
X
Положення про акції акціонерного товариства
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
Інше (запишіть)
вказанi документи вiдсуднi, цi положення викладенi в статутi.
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?

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

Інформація
розповсюджує
ться на
загальних
зборах

Публікуєт
ься у
пресі,
оприлюдн
юється в
загальнод
оступній
інформаці
йній базі
даних
ДКЦПФР
про ринок
цінних
паперів

Документи
надаються
для
ознайомлен
ня
безпосеред
ньо в
акціонерно
му
товаристві

Копії
докумен
тів
надають
ся на
запит
акціонер
а

Інформаці
я
розміщуєт
ься на
власній
інтернет-с
торінці
акціонерн
ого
товариства
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так

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні
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ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Правління або директор

Ні
X

X
X

Інше
(запишіть)
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)
так
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше
(запишіть)

Ні
X

X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше
iнших немає.
(запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотків голосів
Інше
(запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так
Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X

Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)

X
X
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років
Не визначились
X
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
не було причин для змiни особи, яка веде облiк прав власностi на акцiї у
(запишіть)
депозитарної системi України.
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: У
Товариства немає кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: У Товариства немає кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.
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:
У Товариства немає кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.

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

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАКО ХОЛДIНГ"
Донецька область, Ворошиловський р-н

Дата

КОДИ
01.01.2013

за ЄДРПОУ

34436105

1410136300
Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
230
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Орган державного
за КОДУ
управління
Здавання в оренду власного нерухомого
Вид економічної
70.20.0
за КВЕД
майна
діяльності
Середня кількість працівників: 18
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса: 83015, Україна, Донецька обл., Ворошиловський р-н, мiсто Донецьк, проспект Богдана
Хмельницького, будинок 102
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс
на 31.12.2012 p.
Форма №1-м

Актив
1
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
залишкова вартість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Готова продукція
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801006
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

020

105197

45857,1

030
031
032

17161,3
20852,3
( 3691 )

121240,6
127411,9
( 6171,3 )

035
036
037
040
070
080

0
0
(0)
56835,7
0
179194

0
0
(0)
348009,2
0
515106,9

100
110
130

1,7
0
0

5,9
0
0

160
161
162
170
210
220

332,3
332,3
(0)
618,2
855,8
0

910,3
910,3
(0)
8251
13123,7
0

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
у тому числі в касі
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
IV. Необоротні активи та групи вибуття
Баланс
Пасив

230
231
240
250
260
270
275
280
Код
рядка

3612,5
0
0
0
5420,5
8,4
0
184622,9

30744,4
0
21418,8
177,9
74632
8,4
0
589747,3

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1
2
I. Власний капітал
Статутний капітал
300
55000
280000
Додатковий вкладений капітал
320
12102,8
12978,5
Резервний капітал
340
907,9
10758,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
-4831,3
182251,5
Неоплачений капітал
360
(0)
(0)
380
63179,4
485988,8
Усього за розділом I
430
5,3
144,1
II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування
480
0
0
III. Довгострокові зобов'язання
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
500
0
0
Поточна заборгованість за довгостроковими
510
0
0
зобов'язаннями
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
33831,2
610,7
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом
550
17,4
6,2
зі страхування
570
0
0
з оплати праці*
580
0
0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та
605
0
0
групами вибуття, утримуваними для продажу
Інші поточні зобов'язання
610
87589,6
102997,5
620
121438,2
103614,4
Усього за розділом IV
630
0
0
V. Доходи майбутніх періодів
640
184622,9
589747,3
Баланс
* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати
(665)
0
праці
Примітки: Баланс пiдприємства є складовою частиною фiнансових звiтiв пiдприємства i надає
користувачам фiнансової звiтностi iнформацiю про фiнансово-майновий стан пiдприємства станом на
конкретну дату.
Баланс складався на пiдставi П(С)БО №25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва",
затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000 р. №39 з наступними доповненнями
та змiнами.
Згiдно до вимог цього стандарту до строк 030, 031, 032 включено данi по необоротним активам (основнi
засоби, нематерiальнi активи та iншi необоротнi матерiальнi активи).
Станом на початок звiтного перiоду стаття необоротнi активи має такий вигляд (тис. грн.):
(Данi сформованi наступним чином: вид необоротних активiв/ первiсна вартiсть/ нарахований знос/
залишкова вартiсть)
Основнi засоби
20715,0 / 3555,0
/
17160,6

Нематерiальнi активи
1,0
/ 0,3
/
0,7
Iншi необоротнi матерiальнi активи
135,7
/ 135,7
/
0
РАЗОМ:
20852,3 / 3691,0
/
17161,3
Станом на 31.12.2012 р. стаття необоротнi активи має такий вигляд (тис. грн.):
(Данi сформованi наступним чином: вид необоротних активiв/ первiсна вартiсть/ нарахований знос/
залишкова вартiсть)
Основнi засоби
126394,1 /
5169,3
/
121224,8
Нематерiальнi активи
20,7
/
4,9
/
15,8
Iншi необоротнi матерiальнi активи
997,1
/
997,1
/
0
РАЗОМ:
127411,9 /
6171,3 /
121240,6
ОСНОВНI ЗАСОБИ.
На початок 2012 р. у статтi "Основнi засоби" вiдображенi основнi засоби первiсною (переоцiненою)
вартiстю 20851,3 тис. грн., залишковою - 17160,6 тис. грн. Вони класифiкованi по групах вiдповiдно до
П(С)БО 7 "Основнi засоби". Класифiкацiя має наступний вигляд станом на 01.01.2012 р. (тис. грн.):
(Данi сформованi наступним чином: група ОЗ/ первiсна вартiсть/ нарахований знос/ залишкова вартiсть)
Земельнi дiлянки
3358,3
/
0
/
3358,3
Будинки, споруди та передавальнi пристрої
16936,9 /
3221,9
/
13715,0
Iнструменти, прилади та iнвентар
387,6
/
322,3
/
65,3
Iншi основнi засоби
32,8
/
10,8
/
22,0
МНМА
135,7
/
135,7
/
0
РАЗОМ:
20851,3 /
3690,7 /
17160,6
Станом на 31.12.2012 р. у статтi "Основнi засоби" вiдображенi основнi засоби первiсною (переоцiненою)
вартiстю 127391,2 тис. грн., залишковою - 121224,8 тис. грн. Вони класифiкованi по групах вiдповiдно до
П(С)БО 7 "Основнi засоби". Класифiкацiя має наступний вигляд (тис. грн.):
(Данi сформованi наступним чином: група ОЗ/ первiсна вартiсть/ нарахований знос/ залишкова вартiсть)
Земельнi дiлянки
3358,3
/
0
/
3358,3
Будинки, споруди та передавальнi пристрої
116134,3 / 4502,4 /
111631,9
Машини та обладнання
258,7
/
40,3
/
218,4
Iнструменти, прилади та iнвентар
6610,0
/
613,1
/
5996,9
Iншi основнi засоби
32,8
/
13,5
/
19,3
МНМА
997,1
/
997,1
/
0
РАЗОМ:
127391,2
/
6171,3 /
121224,8
Основнi засоби, що надiйшли у 2012 роцi зарахованi за їх первiсною вартiстю у сумi 106629,6 тис. грн., а
саме:
Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 99257,4;
Машини та обладнання - 258,7;
Iнструменти, прилади, iнвентар - 6233,0 тис. грн.,
МНМА: 880,5 тис. грн.
Безоплатно отримання об'єктiв основних засобiв у 2012 р. не вiдбувалось.
Основнi засоби вiдповiдно до п.33 П(С)БО 7 "Основнi засоби" вилучаються з активiв у випадку продажу,
безоплатної передачi. У 2012 роцi вибули основнi засоби первиною вартiстю 89,7 тис. грн., а саме:
Будинки, споруди, передавальнi пристрої - 60,0 тис. грн.,
Iнструменти, прилади, iнвентар - 10,6 тис. грн.,
МНМА: 19,1 тис. грн.
Iнвентаризацiя об'єктiв основних засобiв проводилась на пiдприємствi станом на 01 грудня 2012 р. у
вiдповiдностi з наказом № 4 вiд 30.11.2012 року. У результатi проведення iнвентаризацiї розбiжностей

мiж даними бухгалтерського облiку та фактичною наявнiстю товариством не виявлено.
Вiдображення витрат, пов'язаних з експлуатацiєю та обслуговуванням основних засобiв в
бухгалтерському облiку, вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби" залежить вiд того, як вони впливають
на майбутнi економiчнi вигоди. Витрати, що здiйснюються на пiдприємствi для пiдтримання об'єктiв у
робочому станi для одержання первiсно очiкуваних майбутнiх економiчних вигод включаються до
складу витрат перiоду. Ремонт та обслуговування основних засобiв у 2012 роцi було здiйснено на суму
13,8 тис. грн.
Амортизацiя основних засобiв у 2012 роцi нараховувалась прямолiнiйним методом i склала 2475,6 тис.
грн., у тому числi:
Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 1280,3 тис. грн.;
Машини та обладнання - 40,3 тис. грн.,
Iнструменти, прилади, iнвентар - 290,9 тис. грн.
Iншi основнi засоби - 2,7 тис. грн.
МНМА - 861,4 тис. грн.
У 2012 роцi оформлених у заставу основних засобiв не було.
Протягом 2012 року не мали мiсця ознаки, якi свiдчать про зменшення корисностi активiв. Строк
корисної експлуатацiї основних засобiв у звiтному перiодi не переглядався.
На балансi не iснують основнi засоби, що цiлком амортизованi.
Основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя, тощо)

немає.

Основних засобiв, що взятi в заставу немає.
Основних засобiв, що взятi у операцiйну оренду немає.
Станом на 31.12.2012 р. первiсна вартiсть основних засобiв переданих в операцiйну оренду склала
27899,6 тис. грн., нарахований знос склав 400,2 тис. грн., а саме - будинки, споруди та передавальнi
пристрої.
Сума мiнiмальних орендних платежiв по угодах безвiдмовної операцiйної оренди станом на 31.12.2012 р.
склала 2098,9 тис. грн., термiном до 1 року.
Цiлiснi майновi комплекси товариством не орендуються.
Придбаних за рахунок цiльового фiнансування основних засобiв товариство не має.
Утрачених у наслiдок надзвичайних подiй протягом 2012 р. основних засобiв немає.
МАЛОЦIННI НЕОБОРОТНI МАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ.
У вiдповiдностi з Наказом про облiкову полiтику пiдприємства № 2 вiд 01.04.2011 р., та Наказом №2 вiд
03.01.2012 року "Про внесення змiн до Положень про облiкову полiтику", об'єкти, термiном
використання бiльше 1 року та вартiстю менше 2500 грн. вiдображаються на рахунку 112 "Малоцiннi
необоротнi матерiальнi активи". Первiсна вартiсть їх визначається за собiвартiстю. На пiдставi п.27
П(С)БО 7 "Основнi засоби" та згiдно Наказу щодо облiкової полiтики пiдприємства, амортизацiя
малоцiнних необоротних активiв нараховується в першому мiсяцi їх використання за ставкою 100 % i за
2012 рiк
склала 861,4 тис. грн. Первiсна вартiсть МНМА станом на 31.12.2012 р. становить 997,1 тис. грн.,
накопичений знос - 997,1 тис. грн.

НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ.
Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв ведеться щодо кожного їх об'єкта.
Первiсна оцiнка нематерiальних активiв здiйснюється за собiвартiстю їх придбання або створення.
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується за прямолiнiйним методом. Строк корисного
використання встановлено окремо для кожного нематерiального активу, але не бiльше 10 рокiв
безперервної експлуатацiя.
Станом на початок звiтного перiоду первiсна вартiсть нематерiальних активiв склала 1,0 тис. грн., а саме
- iншi нематерiальнi активи. Протягом 2012 року на пiдприємство надiйшли нематерiальнi активи на
суму 19,7 тис. грн., а саме - iншi нематерiальнi активи.
Станом на 31.12.2012 р. первiсна вартiсть нематерiальних активiв склала 20,7 тис. грн., а саме - iншi
нематерiальнi активи.
Станом на 31.12.2012 р. накопичена амортизацiя по нематерiальних активах склала 4,9 тис. грн.
Протягом 2012 року нематерiальнi активи не вибували.
НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДIВНИЦТВО.
У 2012 р. вiдбулося зменшення статтi "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї" на 59339,9 тис. грн. та станом
на 31.12.2012 р. склала 45857,1 тис. грн., а саме:
- капiтальне будiвництво - 327,9 тис. грн.,
- придбання (виготовлення) основних засобiв - 45529,2 тис. грн.
ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ.
Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про фiнансовi iнвестицiї та її
розкриття у фiнансовiй звiтностi визначає П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї".
Аналiтичний облiк ведеться за видами фiнансових iнвестицiй у розрiзi пiдприємств.
На балансi врахованi фiнансовi iнвестицiї на перiод бiльше одного року у асоцiйованi пiдприємства, якi
облiковуються за методом участi у капiталi, а саме:
- внесок у статутний фонд ПРАТ "ЕДЕЛЬВЕЙС", частка у капiталi 99,99 % - 1569,2 тис. грн.,
- внесок у статутний фонд ТОВ АIК "КОНСТРУКТИВ", частка у капiталi 70% - 248,2 тис. грн.,
- внесок у статутний фонд ТОВ "МАКО IНВЕСТ", частка у капiталi 50 % - 4040,4 тис. грн.,
- внесок у статутний фонд Корпорацiя МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС КОМПАНI, частка у капiталi 25 % 479,4 тис. грн.,
- внесок у статутний фонд ТОВ "СХIДНИЙ БIЗНЕС ЦЕНТР", частка у капiталi 99,99 % - 127336,5 тис.
грн.,
- внесок у статутний фонд ТОВ "МАКО ТРЕЙДИНГ", частка у капiталi 50 % - 43200,1 тис. грн.,
- внесок у статутний фонд ПРАТ "КЕПIТЕЛ БIЛДIНГ КОРПОРЕЙШЕН", частка у капiталi 96,87 % 45741,6 тис. грн.,
- внесок у статутний капiтал МАКО HOLDING B.V. - 105371,7 тис. грн.,
- внесок у статутний фонд ТОВ "МАКО АКТИВ", частка у капiталi 99,99 % - 20022,1 тис. грн.
Разом - 348009,2 тис. грн.
ЗАПАСИ.
Запаси оцiнюються в облiку за собiвартiстю їх придбання, що складається на пiдприємствi iз таких
витрат:
- сум, що сплачуються постачальнику за винятком непрямих податкiв,
- транспортно-заготiвельнi витрати,
- iншi витрати, що безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв i доведенням їх до стану, у якому
вони придатнi для використання.

При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу чи iншому вибуттi оцiнка здiйснюється по методу ФIФО.
Балансова вартiсть запасiв станом на початок звiтного перiоду склала 1,7 тис. грн., а саме - iншi
матерiали. На кiнець звiтного перiоду балансова вартiсть виробничих запасiв збiльшилась та склала 5,9
тис. грн., а саме:
- паливно-мастильнi матерiали - 3,0 тис. грн.,
- МШП - 2,9 тис. грн.
Станом на 31.12.2012 р. запасiв переданих у переробку, наданих у заставу, переданих на комiсiю не має.
У вiдповiдностi з вимогами дiючого законодавства та згiдно Наказу № 4 вiд 30.11.2012 р. з метою
пiдтвердження достовiрностi залишкiв запасiв на ПРАТ "МАКО ХОЛДIНГ" була проведена
iнвентаризацiя станом на 01.12.2012 року.
У результатi проведення iнвентаризацiї розбiжностей не встановлено.
ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ.
Станом на 31.12.2012 р. довгострокової дебiторської заборгованостi на балансi товариства немає.
Дебiторська заборгованiсть вiдображена у фiнансовiй звiтностi за чистою реалiзацiйною вартiстю.
Станом на 31.12.2012 р. дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги склала 910,3 тис. грн., яка
класифiкована за строком непогашення до 12 мiсяцiв.
Загальна кiлькiсть дебiторiв на 31.12.2012 р. складає - 14, заборгованiсть 3-х з них складає бiльш нiж 10%
загальної суми дебiторської заборгованостi по рядку 161 балансу, це заборгованiсть за послуги оренди у
сумi 860,5 тис. грн., а саме:
- Корпорацiя МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС КОМПАНI - 808,6 тис. грн.,
- ПРАТ "КЕПIТЕЛ БIЛДIНГ КОРПОРЕЙШЕН" - 24,1 тис. грн.,
- Благодiйний Фонд "Олександр Янукович" - 27,8 тис. грн.
Резерв сумнiвних боргiв не був створений внаслiдок вiдсутностi сумнiвної заборгованостi.
Станом на 31.12.2012 р. стаття "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом" складається з
заборгованостi по розрахунках:
- податок на прибуток - 173,8 тис. грн.,
- податок на додану вартiсть - 8077,2 тис. грн.,
Разом - 8251,0 тис. грн.
У процесi дiяльностi Товариства виникає поточна дебiторська заборгованiсть, яка не пов'язана з
реалiзацiєю товарiв, робiт та послуг. Станом на 31.12.2012 р. до статтi "Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть" включенi (тис. грн.):
- зворотна фiнансова допомога - 11953,0 тис. грн.,
- розрахунки з пенсiйним фондом - 7,2 тис. грн.,
- заборгованiсть за товари та послуги - 114,9 тис. грн.,
- реєстрацiйнi послуги - 1,2 тис. грн.,
- послуги депозитарiю - 2,9 тис. грн.,
- аудиторськi послуги - 677,5 тис. грн.
- розрахунки по нарахованих вiдсотках - 367,0 тис. грн.
Разом - 13123,7 тис. грн.
Станом на 31.12.2012 р. по статтi "Грошовi кошти та їх еквiваленти"
у нацiональнiй валютi сума коштiв складає - 30744,4 тис. грн., а саме:
- на поточному рахунку - 294,4 тис. грн.,
- на депозитному рахунку - 30450,0 тис. грн.
в iноземнiй валютi - 21418,8 тис. грн., а саме на депозитному рахунку - 21418,8 тис. грн.

Стаття "Витрати майбутнiх перiодiв" включає витрати, якi вiдбулися протягом поточного чи
попереднього звiтних перiодiв, але вiдносяться до наступних звiтних перiодiв.
Станом на 31.12.2012 р. пiдприємством до цiєї статi вiднесена вартiсть передплати перiодичних видань у
сумi 8,4 тис. грн.
ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ.
Станом на початок 2012 року статутний капiтал товариства вiдповiдно до Статуту товариства складав
55000000,00 грн. Статутний капiтал розподiлений на 1100000 штук простих iменних акцiй номiнальною
вартiстю 50,00 грн.
Протягом 2012 року вiдбулися змiни, а саме:
Рiшенням акцiонера № 14/2012 вiд 14 лютого 2012 року було збiльшено розмiр статутного капiталу до
280000000,00 гривень за рахунок додаткових внескiв шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої
номiнальної вартостi, а саме шляхом додаткового розмiщення 4500000 простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 50,00 гривень кожна, загальною номiнальною вартiстю 225000000,00 гривень.
Данi змiни було викладено у новiй редакцiї Статуту та 06 березня 2012 року отримано нове свiдоцтво про
реєстрацiю випуску акцiй (№ 521/1/11). Додатковi внески до статутного капiталу були здiйсненi в
повному обсязi грошовими коштами на поточний рахунок Товариства, а саме: 11.01.2012 року на суму
20000000,00 гривень та 16.01.2012 року на суму 117500000,00 гривень.
Таким чином, Статутний капiтал товариства станом на 31.12.2012 р. дорiвнює 280000000,00 грн., який
подiлений на 5600000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 50,00 грн.
Посадова особа, Голова Наглядової ради, володiє акцiями Товариства.
Особа, що володiє бiльш, нiж 5% акцiй товариства є Янукович Олександр Вiкторович.
Янукович Олександр Вiкторович є єдиним акцiонером ПРАТ "МАКО ХОЛДIНГ".
На початок звiтного перiоду стаття "Додатковий капiтал" дорiвнювала 12102,8 грн. та яка складається з
дооцiнки активiв.
Протягом 2012 року "Додатковий капiтал" збiльшився на суму 875,7 тис. грн. за рахунок переоцiнки
фiнансової iнвестицiї, та станом на 31.12.2012 р. дорiвнює 12978,5 тис. грн..
Частину чистого прибутку Товариство в розмiрi 9 850,9 тис. грн. спрямувало на формування резервного
капiталу Товариства, який вiдповiдно до положень Статуту Товариства створюється у розмiрi не менш
нiж 15% статутного капiталу Товариства шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку Товариства
(при цьому до досягнення встановленого статутом розмiру резервного капiталу розмiр щорiчних
вiдрахувань не може бути меншим нiж 5 вiдсоткiв суми чистого прибутку товариства за рiк). Станом на
початок звiтного перiоду стаття "Резервний капiтал" складає 907,9 тис. грн. У 2012 роцi розмiр
резервного капiталу збiльшився i, станом на 31.12.2012 р. розмiр резервного капiталу дорiвнює 10758,8
тис. грн.
Непокритий збиток станом на початок звiтного перiоду складав (4831,3) тис. грн. та включав непокритi
збитки минулих рокiв.
Протягом 2012 року було отримано прибуток. Станом на 31.12.2012 року сума нерозподiленого
прибутку, вiдображеного у балансi товариства складає 182251,5 тис. грн.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ I ЦIЛЬОВЕ ФIНАНСУВАННЯ.
До складу статi "Забезпечення виплат персоналу" включенi суми забезпечень на виплату вiдпусток
працiвникам.
Примiтки щодо забезпечень на виплату вiдпусток працiвникам:
- залишок на початок року дорiвнював 5,3 тис. грн.;
- створено за 2012 рiк - 173,9 на суму тис. грн.;
- використано у 2012 роцi - 35,1 у сумi тис. грн.;

- залишок на 31.12.2012 р. - 144,1 тис. грн.
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.
Зобов'язання визнаються внаслiдок минулих подiй i мають юридичну силу внаслiдок укладених
контрактiв та статутних вимог.
Зобов'язання вiдображаються у балансi за умовою, що їх оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує
ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок їх погашення i оцiнюються у
балансi за iсторичною собiвартiстю (за сумою погашення).
Облiк зобов'язань ведеться за термiном їх погашення, вiдповiдно вимогам П(С)БО 11 "Зобов'язання".
Станом на 31.12.2012 року кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги склала за:
- оренда транспортних засобiв - 25,2 тис. грн.,
- будiвельно-монтувальнi роботи - 568,1 тис. грн.,
- послуги зв'язку - 3,5 тис. грн.,
- банкiвськi послуги - 0,6 тис. грн.,
- товари та послуги - 13,3 тис. грн.,
Разом - 610,7 тис. грн.
У порiвняннi з попереднiм перiодом кредиторська заборгованiсть зменшилась на 33220,5 тис. грн.
Загальна кiлькiсть кредиторiв станом на 31.12.2011 р. складає 7 пiдприємств, заборгованiсть 1 з них
складає бiльш нiж 10 % загальної суми кредиторської заборгованостi, а саме:
- ФОП Радич Горан - 568,1 тис. грн. за будiвельно-монтувальнi роботи.
Станом на 31.12.2012 р. до статтi "Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом" включено
заборгованостi по розрахунках з:
- плата за землю - 6,2 тис. грн.,
Разом - 6,2 тис. грн.
Стаття "Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування" станом на 31.12.2012 р. склала 0 тис. грн.
Станом на 31.12.2012 р. стаття "Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi" склала 0 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi не включенi до iнших статей роздiлу балансу "Поточнi
зобов'язання". Станом на 31.12.2012 р. до статтi "Iншi поточнi зобов'язання" включено:
- податковий кредит - 7,8 тис. грн.,
- придбання частини у Статутному капiталi - 102989,7 тис. грн.
Разом - 102997,5 тис. грн.
ДОХОДИ МАЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ.
До складу статтi "Доходи майбутнiх перiодiв" включаються доходи, отриманi протягом поточного чи
попереднiх звiтних перiодiв, що вiдносяться до наступних звiтних перiодiв.
Станом на 31.12.2012 р. стаття "Доходи майбутнiх перiодiв" дорiвнює 0 тис. грн.
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ПОВ'ЯЗАНИХ СТОРIН.
Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про операцiї та взаємовiдносини
з пов'язаними сторонами, а також розкриття цiєї iнформацiї у фiнансовiй звiтностi визначенi в П(С)БО 23
"Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони".
Пов'язаними сторонами ПРАТ "МАКО ХОЛДIНГ" є наступнi пiдприємства - ТОВ "АIК
"КОНСТРУКТИВ", Корпорацiя МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС КОМПАНI, ПРАТ "КЕПIТЕЛ БIЛДIНГ
КОРПОРЕЙШЕН", ПРАТ "МАРИНСЕРВИС", ТОВ "МАРИУПОЛЬПРОДЦЕНТР", ТОВ "СТОЛИЧНИЙ
СТИЛЬ", ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ", БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД "ОЛЕКСАНДР

ЯНУКОВИЧ" та фiзична особа - Янукович О.В.
Асоцiйованими пiдприємствами ПРАТ "МАКО ХОЛДIНГ" є пiдприємства - ПРАТ "ЕДЕЛЬВЕЙС", ТОВ
АIК "КОНСТРУКТИВ", ТОВ "МАКО IНВЕСТ", Корпорацiя МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС КОМПАНI, ТОВ
"МАКО ТРЕЙДИНГ", ПРАТ "КЕПIТЕЛ БIЛДIНГ КОРПОРЕЙШЕН", ТОВ "МАКО АКТИВ", ТОВ
"СХIДНИЙ БIЗНЕС ЦЕНТР".
Протягом 2012 року господарських операцiї з пов'язаними сторонами - ПРАТ "ЕДЕЛЬВЕЙС", ТОВ
"МАКО IНВЕСТ", ТОВ "МАКО ТРЕЙДИНГ" не здiйснювались.
Загальна сума операцiй по закупiвлi у 2012 роцi вiд пов'язаних сторiн склала 924,3 тис. грн., а саме:
- ТОВ "СТОЛИЧНИЙ СТИЛЬ" послуги управлiння майном на суму 890,5 тис. грн.,
- ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ" розрахунково-касове обслуговування на суму 5,3 тис.
грн.
- ТОВ АIК "КОНСТРУКТИВ" -дизайн-проект офiсного примiщення - 28,5 тис. грн.
Загальна сума операцiй по реалiзацiї послуг пов'язаним сторонам у 2012 роцi склала 5539,1 тис. грн., а
саме:
- ТОВ "АIК "КОНСТРУКТИВ" оренда примiщення на суму 110,4 тис. грн.,
- Корпорацiя МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС КОМПАНI оренда примiщення на суму 1123,8 тис. грн.,
- ПРАТ "КЕПIТЕЛ БIЛДIНГ КОРПОРЕЙШЕН" оренда примiщення на суму 510,9 тис. грн.,
- ПРАТ "МАРИНСЕРВИС" оренда примiщення на суму 8,6 тис. грн.,
- ТОВ "МАРИУПОЛЬПРОДЦЕНТР" оренда примiщення на суму 63,6 тис. грн.,
- ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ" нарахованi вiдсотки на суму 3721,8 тис. грн.
Станом на 31.12.2012 р. дебiторська заборгованiсть по операцiях з пов'язаними сторонами склала 860,5
тис. грн., а саме:
- Корпорацiя "Менеджмент Ассетс Компанi" на суму 808,6 тис. грн.,
- ПРАТ "КЕПIТЕЛ БIЛДIНГ КОРПОРЕЙШЕН" на суму 24,1 тис. грн.,
- БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД "ОЛЕКСАНДР ЯНУКОВИЧ" на суму 27,8 тис. грн.
Станом на 31.12.2012 р. кредиторська заборгованiсть по операцiях з пов'язаними сторонами склала 25,2
тис. грн., а саме:
- ПРАТ "КЕПIТЕЛ БIЛДIНГ КОРПОРЕЙШЕН" на суму 25,2 тис. грн.,
Вiдповiдно до Наказу про облiкову полiтику № 2 вiд 01.04.2011 р., та Наказом №2 вiд 03.01.2012 року
"Про внесення змiн до Положень про облiкову полiтику", - оцiнка активiв або зобов'язань в операцiях з
пов'язаними сторонами ПРАТ "МАКО ХОЛДIНГ" проводиться по методу "витрати плюс".
Iнформацiя про отриманi виплати вiд пiдприємства провiдним управлiнським персоналом:
- поточнi виплати (заробiтна плата) - директор Єрмольчук С. Ю. у сумi 249,7 тис. грн.,
- iнших довгострокових виплат немає,
- виплат по закiнченню трудової дiяльностi немає,
- виплати при звiльненi (компенсацiя) немає,
- платежiв на основi акцiй немає,
- позик немає.
Керівник

Опаiц А.Ф.

Головний бухгалтер

Ворфоломєєва О.Г.

2. Звіт про фінансові результати
за 2012 рік
Форма №2-м

Стаття
1
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Непрямі податки та інші вирахування з доходу
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) (010-020)
Інші операційні доходи
Інші доходи
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Інші операційні витрати
у тому числі:

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801007
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

010

2158,8

1849,8

020

( 359,8 )

( 308,3 )

030

1799

1541,5

040
050
070
080
090
091
092
100
120
130
140
150
160

3
237661
239463
( 363,3 )
( 6896,6 )
0
0
( 35021,8 )
( 42281,7 )
197181,3
( 163,4 )
197017,9
0

0
702,6
2244,1
( 172,7 )
( 2489,4 )
0
0
( 3026,9 )
( 5689 )
0
( 16,8 )
-3461,7
0

Інші витрати
Разом витрати (080 + 090 + 100)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)
Податок на прибуток
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)
Забезпечення матеріального заохочення
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості
201
0
0
поточних біологічних активів
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції та витрати від зміни
202
(0)
(0)
вартості поточних біологічних активів
Примітки: Звiт про фiнансовi результати складався на пiдставi П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта
малого пiдприємництва", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000 р. № 39 з
урахуванням особливостей облiкової полiтики Товариства. Згiдно цього, у примiтках до форми № 2-м
розкрита така iнформацiя.
Доходи
Для визначення фiнансового результату господарської дiяльностi Товариство порiвнює доходи звiтного
перiоду i витрати, понесенi для одержання цих доходiв.
Складання "Звiту про фiнансовi результати" вiдбувається у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 25
"Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва" з урахуванням особливостей облiкової полiтики
Товариства. Фiнансовий результат визначається за кожним видом дiяльностi шляхом зiставлення доходiв
i витрат звiтного перiоду. Для облiку i узагальнення iнформацiї про фiнансовi результати вiд звичайної
дiяльностi Товариством використовується рахунок 79 "Фiнансовi результати".
Доходи вiд господарської дiяльностi визнаються згiдно П(С)БО 15 "Доходи" та класифiкуються в
бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi за видами дiяльностi.
Це дає можливiсть визнавати дохiд, ураховуючи особливiсть i сутнiсть кожної операцiї, i забезпечує
пiдставу для подальшого аналiзу дiяльностi пiдприємства i контролю за нею, для прийняття
управлiнських рiшень.
Склад найбiльш суттєвих статей доходiв у 2012 роцi має такий вигляд (тис. грн.):

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 2158,8 тис. грн.,
Iншi операцiйнi доходи - 3,0 тис. грн.,
Iншi доходи - 237661,0 тис. грн., у т.ч.:
- дохiд вiд iнвестицiй в асоцiйованi пiдприємства - 51,5 тис. грн.,
- вiдсотки отриманi - 3807,6 тис. грн.,
- дивiденди отриманi -155999,6 тис. грн.,
- дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй - 4900,0 тис. грн.,
- дохiд вiд погашення облiгацiй - 21418,8 тис. грн.
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) та iнших активiв визнається у разi
наявностi всiх наведених нижче умов (П(С)БО 15 "Доходи"):
- покупцевi переданi суттєвi ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi на товар (продукцiю, актив);
- пiдприємство не здiйснює подальше управлiння та контроль за реалiзованими товарами (активами);
- сума доходу(виручки) може бути достовiрно визначена;
- є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства;
- витрати, пов'язанi iз цiєю операцiєю можуть бути достовiрно визначенi.
Чистий прибуток (збиток) визначається як алгебраїчна сума доходiв, витрат i податку на прибуток. По
результатам дiяльностi в 2012 роцi Товариством отримано прибуток в сумi 197017,9 тис. грн., що
вiдображено у формi 2-м "Звiт про фiнансовi результати".
Витрати
Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку Товариства iнформацiї щодо складу витрат
визначенi П(С)БО 16 "Витрати". Витратами звiтного перiоду визнаються зменшення активiв або
збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу Товариства, за умови, що цi
витрати можуть бути достовiрно оцiненi. Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з
визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з
доходом певного перiоду вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були
понесенi. Форма 2-м "Звiт про фiнансовi результати" складена за даними синтетичного бухгалтерського
облiку. Склад статей витрат, вiдповiдає П(С)БО 16 "Витрати", а саме:
Склад витрат у 2012 р. (тис. грн.)
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 363,3 тис. грн.;
Iншi операцiйнi витрати - 6896,6 тис. грн., у т.ч.:
- амортизацiя основних засобiв, iнших необоротних активiв - 2326,8 тис. грн.,
- заробiтна плата - 1939,9 тис. грн.,
- комунальнi послуги - 163,3 тис. грн.,
- податки та обов'язковi платежi - 102,8 тис. грн.,
- вiдрахування на фонд оплати працi - 534,1 тис. грн.,
- офiснi витрати - 149,1 тис. грн.,
- утримання основних засобiв, iнших необоротних активiв - 13,8 тис. грн.,
- депозитарнi послуги - 1,6 тис. грн.,
- обслуговування рахунку в цiнних паперах - 5,7 тис. грн.,
- резерв вiдпусток - 173,9 тис. грн.,
- послуги охорони - 510,6 тис. грн.,
- послуги банка - 15,4 тис. грн.,
- iнформацiйно-консультацiйнi послуги - 20,1 тис. грн.,
- послуги по оформленню земельної дiлянки - 3,1 тис. грн.,
- послуги по розмiщенню iнформацiї -1,5 тис. грн.,
- послуги реєстрацiї - 0,4 тис. грн.,
- оренда автомобiля - 99,4 тис. грн.
- паливно-мастильнi матерiали - 14,9 тис. грн.,
- послуги зв'язку - 26,5 тис. грн.,
- вiдшкодування за використаний газ - 81,8 тис. грн.,
- вiдшкодування за воду та стоки - 6,3 тис. грн.,
- вiдшкодування за електроенергiю - 144,2 тис. грн.,

- експлуатацiйнi витрати по утриманню територiї - 20,0 тис. грн.,
- визнанi штрафи, пенi,неустойки- 2,5 тис
- управлiння нерухомим майном - 479,7 тис. грн.,
- незалежна оцiнка майна - 49,0 тис. грн.,
- збiр за подачу заяви - 10,2 тис. грн
Iншi витрати - 35021,8 тис. грн., у т.ч.:
- втрати вiд iнвестицiй в асоцiйованi пiдприємства - 8177,2 тис. грн.,
- списання необоротних активiв -59,8 тис. грн.,
- втрати вiд неоперацiйної курсової рiзницi - 482,1 тис. грн.,
- собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй - 4900,0 тис. грн..,
- собiвартiсть облiгацiй внутрiшньої державної позики - 21402,7 тис. грн.
Податок на прибуток 163,4 тис. грн..
Керівник

Опаiц А.Ф.

Головний бухгалтер

Ворфоломєєва О.Г.

Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
про фiнансову звiтнiсть
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКО ХОЛДIНГ"
за станом на 31.12.2012 р.

1.

Адресат

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) призначається для власникiв цiнних
паперiв та керiвництва ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКО ХОЛДIНГ",
фiнансова звiтнiсть якого перевiряється, i може бути використаний для подання до Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.
2.

Вступний параграф
2.1. Основнi вiдомостi про емiтента:

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКО ХОЛДIНГ".
Код ЄДРПОУ: 34436105.
Мiсцезнаходження: 83015 мiсто Донецьк, Ворошиловський район, проспект Богдана
Хмельницького, будинок 102.
Дата державної реєстрацiї: 07.06.2006р. Виконавчим комiтетом Донецької мiської ради.
Основнi види дiяльностi:
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель;
43.99 Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи;
46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту;
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;
47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах.
2.2. Опис аудиторської перевiрки та описання важливих аспектiв облiкової полiтики
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МАКО ХОЛДIНГ", а саме фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва, який складається з:
"
Баланс станом на 31.12.2012р. (форма № 1-м);
"
Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк (форма № 2-м).
Для правильного розумiння, повiдомляємо, що концептуальна основа складання та подання
фiнансової звiтностi зовнiшнiм користувачам ?рунтується на вимогах Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та Нацiональних положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку, якi вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у
вiдповiдностi з принципами безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї,
структури та змiсту фiнансової звiтностi.
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України
"Про аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та
супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi
Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України №229/7 вiд 31березня
2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 "Формулювання думки та надання звiту

щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА
706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора". При
складаннi висновку (звiту) ми дотримувалися Вимог до аудиторського висновку при розкриттi
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених
рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011р. №1360.
Нами були виконанi процедури згiдно вимог МСА 500 "Аудиторськi докази", що вiдповiдають
метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання
аудиторських процедур ми звертали увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що
використовувалася нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для
об?рунтування аудиторської думки.
У своїй роботi ми використовували принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги
бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на
одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок.
Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на об?рунтування сум та iнформацiї,
розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнки вiдповiдностi застосованих принципiв облiку
нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним
протягу перiоду перевiрки.
Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень
фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв,
аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного
подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських
процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi
внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi
використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським
персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Фiнансовий звiт за попереднiй перiод нами не перевiрявся. Початковi залишки фiнансової
звiтностi вiдповiдають початковим залишкам головної книги. Фiнансова звiтнiсть за 2011 рiк
була перевiрена незалежним аудитором - ТОВ "Аудиторська фiрма "ЛОТ". Ми отримали
достатнi та прийнятнi аудиторськi докази про вiдсутнiсть викривлень залишкiв на початок
перiоду.
Прийнятою облiковою полiтикою Емiтента встановленi такi методи облiку та принципи оцiнки
активiв та зобов'язань:
1)
До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою
використання їх в процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в
оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй,
очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або
операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк) та вартiсть яких перевищує 2500 гривень без
урахування ПДВ.
До малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) вiдносяться матерiальнi цiнностi,
що призначаються для використання у господарськiй дiяльностi протягом перiоду, який бiльше
одного року з дати введення в експлуатацiю таких матерiальних цiнностей, та вартiсть яких не
перевищує 2500 гривень без ПДВ.
Об'єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство
отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його може бути достовiрно визначена.
Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється
прямолiнiйним методом. Строк корисного використання встановлений окремо для кожного
об'єкту основних засобiв. Амортизацiя МНМА i бiблiотечних фондiв нараховується в першому
мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. Якщо залишкова вартiсть
основних засобiв суттєво вiдрiзняється вiд справедливої вартостi на дату балансу, пiдприємство
може переоцiнювати об'єкти основних засобiв.
2)
Згiдно до наказу про облiкову полiтику пiдприємства одиницею облiку нематерiальних

активiв є окремий об'єкт нематерiальних активiв.
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється протягом строку їх корисного
використання, який встановлюється при визнаннi цього об'єкта активом (при зарахуваннi на
баланс), але не бiльше 10 рокiв безперервної експлуатацiї. Строк корисного використання
встановлюється окремо для кожного нематерiального активу. Нарахування амортизацiї
здiйснюється прямолiнiйним методом.
3)
Фiнансовi iнвестицiї вiдображаються згiдно П(С)БО 12. Фiнансовi iнвестицiї первiсно
оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Фiнансовi iнвестицiї в
асоцiйованi i дочiрнi пiдприємства на дату балансу вiдображаються за вартiстю, що визначена за
методом участi в капiталi. Оцiнка та облiк фiнансових iнвестицiй здiйснюються за кожною
iнвестицiєю.
4)
Зарахування на баланс пiдприємства придбаних запасiв здiйснюється по первiснiй
вартостi.
При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж чи iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється за
методом ФIФО.
Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю,
виключається зi складу активiв (списується з балансу iз нарахуванням зносу в розмiрi 100% при
передачi їх в експлуатацiю) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких
предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами протягом строку їх фактичного
використання.
Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок:
первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
5)
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання
пiдприємством майбутнiх економiчних вигод i її можливо достовiрно визначити. Згiдно з
П(С)БО 10 розмiр резерву сумнiвних боргiв визначається методом ви користування коефiцiєнту
сумнiвностi.
6)
Зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує
ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення.
7)
Згiдно до наказу про облiкову полiтику створюється резерв забезпечення на виплату
вiдпусток працiвникам пiдприємства. Величина забезпечення на виплату вiдпусток визначається
як добуток фактично нарахованої працiвникам заробiтної плати й норми резервування,
обчисленої як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального рiчного
планового фонду оплати працi.
8)
Оцiнка активiв або зобов'язань в операцiях з пов'язаними сторонами здiйснюється за
методом "витрати плюс", вiдповiдно до вимог П(С)БО 23.
9)
На дату рiчного балансу пiдприємство оцiнює, чи iснують ознаки можливого зменшення
корисностi активу згiдно до П(С)БО 28.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно
того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною
концептуальною основою фiнансової звiтностi.
Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Емiтента за станом
на кiнець останнього дня звiтного 2012 року.
3.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення
фiнансової звiтностi
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової
звiтностi згiдно з вимогами концептуальної основи фiнансової звiтностi, яка ?рунтується на
вимогах Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та
Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Вiдповiдальнiсть управлiнського
персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно

пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв
бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають
обставинам.
4.

Вiдповiдальнiсть аудитора

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi
результатiв нашого аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi
стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й
виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстять
суттєвих викривлень.
У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналiзу
якостi ведення податкового облiку, ми не виключаємо, що подальшою податковою перевiркою
можуть бути виявленi викривлення.
Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i
розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора, включаючи
оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi в наслiдок шахрайства або помилок.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що
стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi,
з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть
облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання
фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої
думки.
5.

Аудиторська думка щодо повного комплекту фiнансової звiтностi

Складання аудиторського висновку (звiту) щодо повного комплекту фiнансової звiтностi
регламентується МСА №700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової
звiтностi".
5.1.

Загальний висновок аудитора (немодифiкована думка)

Висновок незалежного аудитора складено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв
контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної
федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням
Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня 2011 року.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання iнформацiї
про фiнансову звiтнiсть згiдно з Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського
облiку, дiючими в Українi, якi вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у
вiдповiдностi з принципами безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї,
структури та змiсту фiнансової звiтностi.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та справедливу iнформацiю про
фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКО ХОЛДIНГ" станом
на 31.12.2012р. та її фiнансовi результати за рiк, що минув на зазначену дату, вiдповiдно до
Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" та Положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку України.

6.

Iнша допомiжна iнформацiя

6.1.

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства

Розрахунок чистих активiв проводиться вiдповiдно до вимог Методичних рекомендацiї
ДКЦПФР щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств № 485 вiд
17.11.2004р.
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства (далi - АТ) розумiється
величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до
розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за
даними
бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку
№2 "Баланс" затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 р. №87 зi
змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 р.
№396/3689.
Розрахункова вартiсть чистих активiв ПРАТ "МАКО ХОЛДIНГ" на кiнець звiтного перiоду (на
31.12.2012р.) складає 485988,8 тис.грн. Вартiсть чистих активiв ПРАТ значно бiльша вiд розмiру
статутного капiталу (280000,0 тис.грн.), що вiдповiдає вимогам п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу
України.
6.2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та
iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з
фiнансовою звiтнiстю
Пiд час виконання завдання ми здiйснювали 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 ми не отримали аудиторськi докази того, що
фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена в iншiй iнформацiї, що розкривається емiтентом та
подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
6.3. Виконання значних правочинiв
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКО ХОЛДIНГ" у 2012 роцi мало виконання
правочинiв, якi вiдповiдно до ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" визнано
значними (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi).
За даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Емiтента вартiсть активiв на початок року
складає 184622,9 тис.грн. Мiнiмальна сума правочину, яка пiдлягає дослiдженню складає
18462,3 тис.грн. Нами були виконанi процедури щодо перевiрки дотримання Емiтентом вимог
законодавства стосовно виконання значних правочинiв.
Згiдно п.11.1 та п.8.27.2.18 Статуту Товариства до виключної компетенцiї Наглядової ради
вiдноситься прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв,
рiшення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням
Наглядової ради. Згiдно п.11.3 Статуту, якщо на дату проведення Зборiв неможливо визначити,
якi значнi правочини вчинятимуться Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi,
Збори можуть прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть

вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз
зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що
Товариство в усiх випадках дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних
правочинiв.
6.4. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту
вимогам законодавства.
Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi
внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" було
отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи
корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства"
та вимогам Статуту.
Станом на 31.12.2012р. акцiями Емiтента володiє 1 акцiонер (фiзична особа).
Формування складу органiв корпоративного управлiння Емiтента здiйснюється
вiдповiдно до роздiлу 8 Статуту, затвердженого рiшенням акцiонера ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКО ХОЛДIНГ" (рiшення акцiонера №18/2012 вiд
13.08.2012р.).
Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи
корпоративного управлiння:
Загальнi збори акцiонерiв (рiшення приймаються одноосiбно акцiонером) - вищий орган
Товариства,
Наглядова рада - наглядовий орган Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв,
контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора.
Генеральний директор - виконавчий орган Товариства;
Ревiзор - контролюючий орган Товариства.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам
Статуту та вимогам, встановленим рiшенням акцiонера.
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом. Окремi
положення про Загальнi збори, Ревiзора та виконавчий орган вiдсутнi. Всi Положення викладенi
в Статутi Товариства.
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України "Про
акцiонернi товариства" - до 30 квiтня. Згiдно вимогам статтi 49 Закону України "Про акцiонернi
товариства", до Товариства з одним акцiонером не застосовуються положення статей 38-40
цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерного товариства.
Рiшення акцiонера з питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв, оформлюється ним
письмово (у формi рiшення) та засвiдчується печаткою товариства або нотарiально. Таке
рiшення акцiонера має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства.
Кiлькiсний склад Наглядової ради - три члена, вiдповiдає вимогам п. 8.28.1 Статуту
Товариства. Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам визначеним
Законом України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту - не рiдше одного разу на
квартал.
В Статутi Емiтента передбачено можливе обрання корпоративного секретаря Наглядовою радою
(п. 8.29.7.). У 2012 роцi Товариство не обирало корпоративного секретаря, так як його функцiї
виконує Генеральний директор Товариства, який вiдповiдає за взаємодiю Товариства з
акцiонером (iнвестором).
В Статутi Емiтента не передбачено запровадження в Товариствi посади (чи вiддiлу)
внутрiшнього аудитора.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного
року здiйснювався Ревiзором. На момент здiйснення аудиторської перевiрки Ревiзор не
завершив свою перевiрку за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк.

Затвердження зовнiшнього аудитора - ТОВ "Аудиторська фiрма "Контроль - Аудит"
вiдбувалось у вiдповiдностi до вимог Статуту Емiтента (рiшення Наглядової ради). У 2012 роцi
вiдбулась змiна зовнiшнього аудитора. ТОВ Аудиторська фiрма "Контроль - Аудит" здiйснює
перевiрку фiнансової звiтностi ПРАТ "МАКО ХОЛДIНГ" вперше.
У 2012 роцi вiдбулись наступнi змiни у складi посадових осiб:
1)
Згiдно рiшення акцiонера ПРАТ "МАКО ХОЛДIНГ", що оформлене рiшенням № 18/2012
вiд 13.08.2012р. створено Наглядову раду, що складається з 3 осiб. До складу Наглядової ради
Товариства на строк 3 роки обрано:
- член Наглядової ради - Янукович Олександр Вiкторович;
- член наглядової ради - Галенко Тетяна Валентинiвна;
- член наглядової ради - Казiмiрова Олена Олександрiвна.
Головою Наглядової ради обраний Янукович Олександр Вiкторович.
2)
Згiдно рiшення акцiонера ПРАТ "МАКО ХОЛДIНГ", що оформлене рiшенням № 19/2012
вiд 17.08.2012р. вiдбулися наступнi змiни: звiльнено з посади Ревiзора Ворфоломєєву Ольгу
Генрихiвну та обрано Мамонову Юлiю Миколаївну з 18.08.2012р.
3)
Згiдно з наказом Генерального директора Товариства № 31 вiд 17.08.2012р. з посади
Головного бухгалтера звiльнено Будовських Ольгу Вiкторiвну та обрано на посаду Головного
бухгалтера Ворфоломєєву Ольгу Генрихiвну з 18.08.2012р.
Рiшенням акцiонера № 7/2011 вiд 01 листопада 2011 року було прийнято рiшення щодо
збiльшення розмiру статутного капiталу до 280000000,00 гривень за рахунок додаткових внескiв
шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi, а саме шляхом додаткового
розмiщення 4500000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 50,00 гривень кожна,
загальною номiнальною вартiстю 225000000,00 гривень. Данi змiни було викладено у новiй
редакцiї Статуту та 06 березня 2012 року отримано нове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй
(№ 521/1/11). Додатковi внески до статутного капiталу були здiйсненi в повному обсязi
грошовими коштами на поточний рахунок Товариства, а саме: 07.11.2011 року 50000000,00
гривень, 02.12.2011 року 35000000,00 гривень, 26.12.2011 року 2500000,00 гривень, 11.01.2012
року на суму 20000000,00 гривень та 16.01.2012 року на суму 117500000,00 гривень.
Розглянувши стан внутрiшнього контролю Емiтента, ми вважаємо за необхiдне зазначити
наступне:
система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення
суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової
документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль;
адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками
Емiтента таким чином, щоб жоден працiвник не мав змоги зосередити у своїх руках усi
необхiднi для повної операцiї повноваження;
бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв. Емiтента, достовiрнiсть
звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль:
керiвництво розумiє перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та його значимiсть i
важливiсть.
Можна зробити висновок, що система корпоративного управляння та внутрiшнього контролю
створена та дiє.
6.5. Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства.
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання
розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль,
як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через

розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури, необхiднi
для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що
стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi".
Нами були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта
господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може
допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або
помилки. Нами виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi, по сутi з використанням
деталiзованих даних, спостереження та iншi. Ми отримали розумiння зовнiшнiх чинникiв
дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння,
структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними
бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Ми не отримали доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова
звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.
7.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:

Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"Контроль - Аудит".
Код ЄДРПОУ: 22022137.
Мiсцезнаходження: 83001, м. Донецьк, вул. 50-рiччя СРСР, б. 150, офiс 309.
Телефон, факс: (062) 381-39-18, 381-39-17.
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 1132, видано рiшенням
Аудиторської палати України № 98 вiд 26 сiчня 2001 року. Термiн дiї продовжено рiшенням
Аудиторської палати України № 221/3 вiд 04.11.2010р. до 04.11.2015р.
Виходцев Микола Вiкторович - сертифiкат аудитора серiя А № 001669, виданий рiшенням
Аудиторської палати України № 22 вiд 24 листопада 1994 року, продовжений рiшенням
Аудиторської палати України № 194/1 вiд 25 вересня 2010р. Термiн дiї сертифiкату продовжено
до 24 листопада 2013р.
8.

Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:

Вiдповiдно до Договору № 0312/2 вiд 03 грудня 2012 р. нами було надано послуги з
аудиту фiнансової звiтностi ПРАТ "МАКО ХОЛДIНГ" за 2012 рiк.
Дата початку аудиту - 03 грудня 2012 року, дата закiнчення аудиту - 22 березня 2013
року.
Директор Фiрми
Виходцев
/незалежний аудитор Сертифiкат аудитора серiї А № 001669,
термiн дiї сертифiкату продовжено
до 24 листопада 2013р./
22 березня 2013 року

М.В.

