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базі даних Комісії.
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(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
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(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 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, 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

26.04.2012

2.2. Річна інформація опублікована у

27.04.2012

(дата)

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

2.3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

(дата)

http://34436105.
smida.gov.ua/
в мережі Інтернет 26.04.2012
(адреса сторінки)
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(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
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включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність
X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
до Комісії)
27. Аудиторський висновок
X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
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 володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" не складається,
оскiльки посадовi особи Емiтента не володiють акцiями Емiтента.
"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
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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.

4

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.)
55 000 000
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
55 000 000
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
70.20.0 - Здавання в оренду власного нерухомого майна
45.21.1 - Будiвництво будiвель
51.90.0 - Iншi види оптової торгiвлi
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
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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.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної Код за ЄДРПОУ
особи засновника та/або
засновника
учасника
та/або учасника

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

Місцезнаходження

Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт

Янукович Олександр
Вiкторович

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
100

Усього

100

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 12. Позаштатних
працiвникiв - не має; осiб, якi працюють за сумiсництвом - 1. Працiвникiв, якi працюють на
умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 1. Фонд оплати працi: 629,6 тис. грн., в
порiвняннi з попереднiм роком 264,1 тис. грн. вiдбулося збiльшення фонду заробiтної
плати.Кадрової програми емiтента, спрямованої на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її
працiвникiв операцiйним потребам емiтента немає.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
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)
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6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
КОРПОРАЦIЯ "МАКО", директор фiнансового департаменту.
6.1.8. Опис
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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 розкладу.
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.
Обiймає посаду директора ТОВ "МАКО ТРЕЙДIНГ", 83015, мiсто Донецьк, пр. Богдана
Хмельницького, буд. 102.
За сумiсництвом обiймає посаду директора ПРАТ "МАРИНСЕРВИС" 83114, м. Донецьк, пр.
Панфiлова, буд. 12.
За сумiсництвом обiймає посаду Першого заступника директора БФ "ОЛЕКСАНДР
ЯНУКОВИЧ" 83015, м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, б.102.
Ревiзор ПРАТ "ЕДЕЛЬВЕЙС" 83050, м. Донецьк, бульвар Шевченка, б.4
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
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
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вища, Комунарський гiрнично-металургiйний iнститут "Обробка металiв тиском", РФ
Iнститут мiжнародного бiзнесу Класична бiзнес школа "Майстер дiлового адмiнiстрування"
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
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6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Обiймає посаду Головний бухгалтер Корпорацiя "МАКО".
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 22.06.2011 року, до цього посаду обiймав Доценко В.В.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Попереднi посади: iнженер - технолог, провiдний бухгалтер, бухгалтер, головний бухгалтер,
фiнансовий директор, директор.
Обiймає посаду Головного бухгалтера Корпорацiї "МАКО" 83114, м. Донецьк, пр. Панфiлова,
буд. 12.
Член Наглядової ради БФ "ОЛЕКСАНДР ЯНУКОВИЧ" 83015, м. Донецьк, пр. Богдана
Хмельницького, б.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
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Будовських Ольга Вiкторiвна
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
1962
6.1.5. Освіта
вища, Донецький iнститут радянської торгiвлi, "Бухгалтерський облiк та аналiз
господарської дiяльностi"
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
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6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "Авант-Восток", 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,
8

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 розкладу.
У звiтному перiодi змiн по посадi не вiдбувалося.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Попереднi посади: бухгалтер, старший бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний
бухгалтер.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.
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7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

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

1 100 000

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

1 100 000

100

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

фiзична особа
Усього
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Прості
іменні

Прості
іменні
1 100 0
00
1 100 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

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
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Приватне акцiонерне товариство
"Всеукраїнський депозитарiй цiнних
паперiв"
Приватне акціонерне товариство
35917889
04107, Київська обл., мiсто Київ,
вулиця Тропiнiна, будинок 7г
АВ № 498004
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
19.11.2009
(044) 585-42-40
(044) 585-42-40
Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - депозитарна дiяльнiсть.
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
цiних паперiв
Надає депозитарнi послуги.
Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозiтарiй України"
Відкрите акціонерне товариство
30370711
01001, Київська обл., мiсто Київ,
вулиця Б.Грiнченка, будинок 3
АВ № 581522
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
25.05.2011
(044) 279-10-78
(044) 279- 12-49
Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - депозитарна дiяльнiсть.
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
цiних паперiв
Надає депозитарнi послуги.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ
БIЗНЕС БАНК"
Приватне акціонерне товариство
19388768
83001, Донецька обл., мiсто Донецьк,
вулиця Артема, будинок 125
АГ №399203
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
10.09.2010

(062) 335-71-10
(062) 335-71-10
Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку-депозитарна дiяльнiсть.
Депозитарна дiяльнiсть зберiгача
цiнних паперiв
Надає послуги зберiгача.

Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
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Фiлiя Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"Лот"
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
24322725
86211, Донецька обл., мiсто Шахтарськ,
мiкрорайон ДПТНЗ "ШПЛ", корпус 4
свiдоцтво № 0803
Аудиторська палата України
26.01.2001
(06255) 4-34-01
(06255) 4-34-01
Аудиторськи послуги
Надає послуги аудиту.

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
29.03.2011

Опис
22.11.2011

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
171/1/11

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
4
Державна комiсiя з
UA4000116784
цiнних паперiв та
фондового ринку
Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених
здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України.
521/1/11-Т
Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку
Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених
здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України.

Тип цінного
папера
5
Іменні прості

Форма
існування
та форма
випуску
6
Бездокумент
арна Іменні

Номінальна
вартість
(грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7
50

8
1 100 000

9
55 000 000

10
100

ринках не обертаються, до лiстингу не включенi. Обiг цiнних паперiв Емiтента
Іменні прості

Бездокумент
арна Іменні

50

4 500 000

225 000 000

0

ринках не обертаються, до лiстингу не включенi. Обiг цiнних паперiв Емiтента
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12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКО ХОЛДIНГ" створене згiдно з рiшенням
акцiонера (засновника) Товариства вiд "24" лютого 2011 р., яке оформлено наказом №1, шляхом
перетворення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕНЕДЖМЕНТ
АССЕТС КОРПОРЕЙШН" та змiни найменування ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС КОРПОРЕЙШН" вiдповiдно до рiшення акцiонера
Товариства №4/2011 вiд "23" вересня 2011 р.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього
звітного періоду
Емiтент не має жодних дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, iншiх вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв. Органами управлiння Товариства є: Загальнi збори акцiонерного
Товариства та Директор Товариства. Органом контролю емiтента є: Ревiзор. Змiн в
организацiйнiй структурi протягом 2011 року не вiдбувалось.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом 2011 року до емiтента не
надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк здiйснюється у вiдповiдностi iз Законом України "Про бухгалтерський
облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-ХIV
та затвердженими
Мiнiстерством Фiнансiв України положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
(П(С)БО).Застосовується система облiку за допомогою комп'ютерної програми
"1С
Бухгалтерiя"
Облiкова полiтика пiдприємства будується з використанням наступних принципiв
бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi:
- автономнiсть;
- обачнiсть (обережнiсть);
- повне висвiтлення (вiдображення);
- послiдовнiсть;
- безперервнiсть;
- нарахування i вiдповiднiсть доходiв i витрат;
- превалювання (перевага) сутностi над формою;
- iсторична (фактична) собiвартiсть;
- єдиний грошовий вимiрник;
- перiодичнiсть.До основних засобiв вiдносити матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з
метою використання їх у 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 1000 гривень без
урахування ПДВ.
До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) вiдносити матерiальнi
цiнностi, що призначаються для використання у господарськiй дiяльностi протягом перiоду,
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який бiльше одного року з дати введення в експлуатацiю таких матерiальних цiнностей, та
вартiсть яких не перевищує 1000 гривень без ПДВ.
Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється
прямолiнiйним методом. Строк корисного використання встановлюється окремо для кожного
об'єкту основних засобiв. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) i
бiблiотечних фондiв нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100
вiдсоткiв його вартостi. Первiсна вартiсть об'єкта основних засобiв визначається вiдповiдно до
П(С)БО 7 "Основнi засоби".
Облiк нематерiальних активiв вести по кожному об'єкту нематерiальних активiв.
Придбанi (створенi) нематерiальнi активи зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною
вартiстю. 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.
Амортизацiя нематерiального активу нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу.
Первiсна вартiсть запасiв, придбаних за плату визначається по собiвартостi запасiв згiдно з
П(С)БО 9.
Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку по первiснiй вартостi. При вiдпуску запасiв у
виробництво, продажу чи iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється по методу ФIФО. Сума
транспортно-заготiвельних витрат включається до собiвартостi запасiв за методом прямого
розподiлу у порядку, передбаченому П(С)БО 9.
Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про фiнансовi
iнвестицiї та її розкриття у фiнансовiй звiтностi визначає П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї".
Первiсна вартiсть фiнансових iнвестицiй визначається по собiвартостi згiдно з П(С)БО 12.
Фiнансовi iнвестицiї на дату баланса облiковуються по справедливiй вартостi.
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання
пiдприємством майбутнiх економiчних вигод i її можливо достовiрно визначити. Частина
довгострокової дебiторської заборгованостi, яка пiдлягає погашенню протягом дванадцяти
мiсяцiв з дати балансу, вiдображається на ту саму дату в складi поточної дебiторської
заборгованостi.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть, на яку нараховуються проценти, вiдображається в
балансi за їхньою теперiшньою вартiстю.
Визначення теперiшньої вартостi залежить вiд виду заборгованостi та умов її погашення. Згiдно
з П(С)БО 10 розмiр резерву сумнiвних боргiв визначається
методом використування
коефiцiєнту сумнiвностi.
Зобов'язання (обов'язок чи вiдповiдальнiсть дiяти певним чином) визнається лише тодi, коли
актив отриманий, або коли пiдприємство має безвiдмовну угоду придбати актив. Зобов'язання
визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення
економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу ранiше
визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу
звiтного перiоду.
Зобов'язання, на яке нараховуються вiдсотки та яке пiдлягає погашенню протягом дванадцяти
мiсяцiв з дати балансу, розглядається як довгострокове зобов'язання, якщо первiсний термiн
погашення був бiльше нiж дванадцять мiсяцiв та до затвердження фiнансової звiтностi iснує
угода про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове.
Довгострокове зобов'язання за кредитною угодою (якщо угода передбачає погашення
зобов'язання на вимогу кредитора (позикодавця) у разi порушення певних умов, пов'язаних з
фiнансовим станом позичальника), умови якої порушенi, вважається довгостроковим, якщо:
- позикодавець до затвердження фiнансової звiтностi погодився не вимагати погашення
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зобов'язання внаслiдок порушення;
- не очiкується виникнення подальших порушень кредитної угоди протягом дванадцяти мiсяцiв
з дати балансу.
Довгостроковi зобов'язання, на якi нараховуються вiдсотки, вiдображаються в балансi за їх
теперiшньою вартiстю. Визначення теперiшньої вартостi залежить вiд умов та виду
зобов'язання.
Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.
До "Витрат майбутнiх перiодiв" вiдноситься ранiше сплачена орендна плата, суми за пiдписку
перiодичних видань, ранiше сплаченi рекламнi послуги та суми страхових платежiв, вартiсть
торгових патентiв, вартiсть строкових лiцензiй та iнших спецiальних дозволiв, а також всi iншi
витрати, що стосуються наступного облiкового перiоду.
До складу "Доходiв майбутнiх перiодiв" включаються суми доходiв, нарахованих на протязi
поточного чи попереднiх звiтних перiодiв, якi будуть визначенi в наступних звiтних перiодах.
Оцiнка ступеня завершеностi операцiї з надання послуг (виконання робiт) здiйснюється шляхом
вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображаються у
звiтному перiодi пiдписання акта про наданi послуги (виконанi роботи).
Товари, переданi на комiсiю, не вважаються реалiзованими при передачi комiсiонеру, тому цi
операцiї не вважаються доходами.
Класифiкацiя витрат на виробництво проводиться згiдно з П(С)БО 16, а саме визначається
собiвартiсть за прямими витратами, пов'язаними з виробництвом продукцiї, виконанням
робiт,наданням послуг. До
складу собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) включаються
витрати з урахуванням вимог податкового законодавства, а iнформацiя про суму
загальновиробничих витрат розкривається у Звiтi про фiнансовi результати окремою
статтею. Витрати, якi не включаються в собiвартiсть реалiзованої продукцiї, є витратами
звiтного перiоду. Класифiкацiя адмiнiстративних витрат i витрат на збут здiйснюється згiдно з
П(С)БО 16.
По кожному контрагенту ведеться облiк у розрiзi договорiв (рахункiв).
Оцiнку активiв або зобов'язань в операцiях з пов'язаними сторонами Пiдприємство проводить
по методу
"витрати плюс", згiдно з П(С)БО 23.
Нарахування податку на прибуток у фiнансовiй звiтностi вiдображувати у тому перiодi, за який
складається фiнансова звiтнiсть.
Фiнансову звiтнiсть подається за формами i в термiни, передбаченi П(С)БО та постановою
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2000 р. N 419.
Форми i системи оплати працi використовуються на пiдприємствi вiдповiдно до чинного
законодавства України. Норми добових на службовi вiдрядження встановленi колективним
договором на пiдприємствi в межах граничних норм, передбачених дiючими законодавчими
актами. використання коштiв, тощо, вiдповiдно до дiючих законодавчих актiв.
Встановлена тривалiсть операцiйного циклу - до пiдписання актiв виконаних робiт, але не
бiльше одного календарного року.
Безпосереднiй контроль за виконанням вимог виконання бухгалтерського облiку покладається
на головного бухгалтера Пiдприємства.
Текст аудиторського висновку
Вiдповiдно до умов договору № 38 вiд 01.12.2011р. у перiод з 01.12.2011р. по 24.02.2012р.
аудиторами було проведено аудит фiнансової звiтностi ПРАТ "МАКО ХОЛДIНГ", яка включає:
- фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємства у складi Балансу (форма N 1-м) i Звiту про
фiнансовi результати (форма N 2-м) за 2011 рiк;
-та стислого викладу суттєвих облiкових полiтик та iнших примiток до фiнансової звiтностi.
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Положення
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(стандарти) бухгалтерського облiку, затвердженi Наказами Мiнiстерства фiнансiв України (далi
по тексту - П(С)БО), Закон "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта
малого пiдприємства".
Ми провели аудиторську перевiрку вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудиторську
дiяльнiсть" та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання
впевненостi та супутнiх послуг (далi по тексту - МСА), якi прийнятi в якостi Нацiональних
стандартiв аудиту в Українi (Рiшення Аудиторської палати України №229/7 вiд 31березня 2011
року.) Аудиторський висновок складено вiдповiдно до вимог МСА №№ 700 "Формулювання
думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного
аудитора", 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного
аудитора", 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять
перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть". Крiм дотримання МСА, при складаннi висновку
(звiту) аудитори 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 29.09. 2011р. №1360.
Метою аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно того, чи
складена фiнансова звiтнiсть у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосованої
концептуальної основи.
Аудиторська перевiрка планувалася та виконувалася для отримання достатньої впевненостi, що
фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Достатня впевненiсть - це високий рiвень
впевненостi. Проте достатня впевненiсть не є абсолютним рiвнем впевненостi, оскiльки iснують
властивi обмеження аудиту, якi призводять до того, що бiльшiсть аудиторських доказiв є
скорiше переконливими, нiж остаточними.
При аудитi фiнансової звiтностi аудиторами застосовувалась концепцiя суттєвостi: до уваги
бралися тiльки суттєвi викривлення. Аудиторська думка висловлюється про фiнансову звiтнiсть
в цiлому, тому аудитори не несуть вiдповiдальнiсть за виявлення викривлень, якi не є суттєвими
для фiнансової звiтностi в цiлому.
Для досягнення мети перевiрки аудиторами були виконанi аудиторськi процедури для
отримання достатнiх та прийнятних аудиторських доказiв, на яких грунтується наша думка. Для
оцiнки прийнятностi аудиторських доказiв ми звертали увагу на доречнiсть та достовiрнiсть
iнформацiї, отриманої пiд час аудиторської перевiрки. Вiдбiр аудиторських процедур, що
виконувались пiд час перевiрки, залежав вiд судження аудиторiв. Вiдiбранi аудиторськi
процедури включали й оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок
шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитори розглядали заходи
внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Товариством
фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам
перевiрки, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта
господарювання.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi
облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання
фiнансової звiтностi.
Пiд час перевiрки аудитори використовували аудиторську вибiрку.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть.
Вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до
законодавства України покладається на управлiнський персонал (керiвництво Товариства), а
саме:
Директора
- Єрмольчук С.Ю.
Головного бухгалтера - Будовських О.В.
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Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу також включає вiдповiдальнiсть за внутрiшнiй
контроль, який визначається ним (управлiнським персоналом) потрiбним для того, щоб
забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок
шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудиторiв
Вiдповiдальнiстю аудиторiв є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi
результатiв аудиту (аудиторської перевiрки). Ми провели аудиторську перевiрку вiдповiдно до
вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" та Мiжнародних стандартiв контролю
якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi по тексту - МСА),
якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi.
Цi стандарти аудиту вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й
виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не
мiстять суттєвих викривлень.
Крiм дотримання МСА, при складаннi висновку (звiту) аудитори 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 29.09.2011р. №1360.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв
стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження
аудиторiв, включаючи й оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок
шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитори розглядають заходи
внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Товариством
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,
прийнятностi облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального
подання фiнансової звiтностi.
Через обмеження, властивi аудиту (аудиторськiй перевiрцi) разом iз властивими обмеженнями
внутрiшнього контролю iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення можна не
виявити навiть у тому разi, якщо аудит належно спланований i виконується вiдповiдно до МСА.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої
думки.
Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки:
Товариством у наказi про облiкову полiтику не було визначено метод оцiнки активiв та
зобов'язань пов'язаними сторонами, що є порушенням п. 6 П(С)БО 23 "Розкриття iнформацiї про
пов'язанi особи". Вплив вiдображення таких операцiй несуттєвий по причинi малих сум
господарських операцiй.
Умовно-позитивна думка.
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для
висловлення умовно-позитивної думки" фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та справедливу
iнформацiю про фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКО
ХОЛДIНГ" станом на 31.12.2011 р. та її фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену
дату вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Наказами
Мiнiстерства фiнансiв України, Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi" та iнших нормативно-правових актiв щодо ведення бухгалтерського облiку
та складання фiнансових звiтiв в Українi.
Як частину аудиторської перевiрки у вiдповiдностi до МСА 570 "Безперервнiсть"
аудитори мають отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо прийнятностi
використання управлiнським персоналом (керiвництвом) припущення про безперервнiсть
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дiяльностi пiд час складання фiнансової звiтностi, аудитори зокрема несуть вiдповiдальнiсть за
висновок щодо iснування суттєвої невизначеностi стосовно здатностi суб'єкта господарювання
безперервно продовжувати дiяльнiсть. Пiд час перевiрки нами були здiйсненi процедури,
направленi на отримання доказiв щодо прийнятностi використання керiвництвом Товариства
припущення про безперервнiсть дiяльностi. При цьому аудитори не можуть передбачити
майбутнiх подiй та умов, якi можуть змусити Товариство припинити безперервно подовжувати
свою дiяльнiсть. Вiдповiдно, наведена нижче думка аудиторiв не може розглядатися як
гарантiя здатностi Товариства безперервно подовжувати свою дiяльнiсть.
Пiд час аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "МАКО ХОЛДIНГ" аудитори не отримали доказiв того, що iснують суттєвi
невизначеностi, якi можуть пiдставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно
продовжувати свою дiяльнiсть.
Iнша допомiжна iнформацiя у вiдповiдностi до 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 29.09.2011р.
№ 1360 (далi по тексту - Рiшення 1360).
Вiдповiдно до МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що
мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть" аудитор повинен розглянути iншу
iнформацiю з метою iдентифiкацiї суттєвих невiдповiдностей, якщо вони є, з перевiреною
аудитором фiнансовою звiтнiстю.
На дату складення аудиторського висновку (звiту) - 24.02.2012р. Рiчна iнформацiя емiтента
цiнних паперiв за 2011 рiк (далi по тексту - Рiчний звiт до НКЦБФР) Товариством пiдготовлена,
але не оприлюднена: не розмiщена в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi НКЦПФР, на
власному сайтi Товариства в мережi Iнтернет, не опублiкована в одному iз офiцiйних видань
Верховної Ради України, Кабiнету мiнiстрiв України чи НКЦПФР, не надана до НКЦБФР.
Аудиторами здiйсненi процедури з метою iдентифiкацiї суттєвих невiдповiдностей мiж
показниками пiдготовленого Рiчного звiту до НКЦБФР за 2011 рiк та фiнансової звiтностi за
2011 рiк, а саме: аналiтичнi процедури та перевiрка записiв. В результатi вказаних процедур
нами не iдентифiкованi суттєвi невiдповiдностi мiж пiдготовленим Рiчним звiтом до НКЦБФР та
фiнансовою звiтнiстю Товариства за 2011 рiк. Однак, враховуючи те, що аудиторами
розглядався ще не оприлюднений Рiчний звiт до НКЦБФР, ми не маємо змоги висловити думку
про те, що Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв - ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "МАКО ХОЛДIНГ" за 2011 рiк, що буде оприлюднена пiсля дати аудиторського
висновку, не буде мiстити суттєвих невiдповiдностей з фiнансовою звiтнiстю Товариства за
2011 рiк, що перевiрена аудиторами.
1.
Щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства.
Станом на 31.12.2011р. розрахована у вiдповiдностi iз Методичними рекомендацiями щодо
визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням ДКЦПФР
вiд 17.11.2004р. № 485, на пiдставi даних фiнансової звiтностi Товариства за 2011р. з метою
реалiзацiї положень ст. 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства ", зокрема п. 3
Цивiльного кодексу України :
вартiсть чистих активiв Товариства дорiвнює - 63179,4 тис. грн.
заявлений статутний капiтал складає 55000 тис. грн. Станом на 31.12.2011р.
неоплаченого та вилученого капiталу у Товариства немає, тобто скоригована сума статутного
капiталу складає 55000 тис. грн..
Вартiсть чистих активiв ПРАТ "МАКО ХОЛДIНГ" станом на 31.12.2011 р. бiльше суми
скоригованого статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам п.3. ст.155 Цивiльного кодексу
України.
2.
Щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю Товариства станом
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на 31.12.2011р. та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається до НКЦПФР
разом з фiнансовою звiтнiстю (Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв за 2011 рiк.).
Вiдповiдно до МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що
мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть" аудитор повинен розглянути iншу
iнформацiю з метою iдентифiкацiї суттєвих невiдповiдностей, якщо вони є, з перевiреною
аудитором фiнансовою звiтнiстю.
На дату складення аудиторського висновку - 24.02.2012р. Рiчна iнформацiя емiтента цiнних
паперiв за 2011 рiк (далi по тексту - Рiчний звiт до НКЦБФР) Товариством пiдготовлена, але не
оприлюднена : не розмiщена в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi НКЦПФР, на власному
сайтi Товариства в мережi Iнтернет, не опублiкована в одному iз офiцiйних видань Верховної
Ради України, Кабiнету мiнiстрiв України чи НКЦПФР, не надана до НКЦБФР. Аудиторами
здiйсненi процедури з метою iдентифiкацiї суттєвих невiдповiдностей мiж показниками
пiдготовленого Рiчного звiту до НКЦБФР за 2011 рiк та фiнансової звiтностi за 2011 рiк, а саме:
аналiтичнi процедури та перевiрка записiв. В результатi вказаних процедур нами не
iдентифiкованi суттєвi невiдповiдностi мiж пiдготовленим Рiчним звiтом до НКЦБФР та
фiнансовою звiтнiстю Товариства за 2011 рiк. Однак, враховуючи те, що аудиторами
розглядався ще не оприлюднений Рiчний звiт до НКЦБФР, ми не маємо змоги висловити думку
про те, що Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв - ПРАТ "МАКО ХОЛДIНГ" за 2011 рiк, що
буде оприлюднена пiсля дати аудиторського висновку, не буде мiстити суттєвих
невiдповiдностей з фiнансовою звiтнiстю Товариства за 2011 рiк, що перевiрена аудиторами.
3.
Щодо виконання значних правочинiв вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi
товариства".
Товариство у 2011 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України вiд 17.09.2008р. № 514-V "Про
акцiонернi товариства" мало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi
активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). За даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства вартiсть активiв складає 184622,9 тис. грн. Сума мiнiмального
правочину, яка пiдлягає аудиторським процедурам складає 18462,3 тис. грн. значних
правочинiв. Всi угоди , що були предметом дослiдження аудиту затвердженнi рiшенням
акцiонера.
Нами були виконанi процедури щодо дотримання Товариством вимог законодавства стосовно
виконання правочинiв. Перевiрка дотримання товариством вимог ст.70 Закону "Про акцiонернi
товариства" здiйснювалась аудиторами шляхом перевiрки документiв, що наданi товариством, а
саме: книги реєстрацiї господарських договорiв, Статуту, Рiшень акцiонера.
На нашу думку, порядок вчинення ПРАТ "МАКО ХОЛДIНГ" значних правочинiв у 2011 роцi в
усiх суттєвих аспектах вiдповiдає критерiям (вимогам), що викладенi у ст.70 Закону України
"Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008р. № 514-V.
4.
Щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту,
вiдповiдно Закону України "Про акцiонернi товариства".
Вимоги до порядку органiзацiї системи корпоративного управлiння (критерiї перевiрки)
наведено у Законi "Про акцiонернi товариства".
Перевiрка вiдповiдностi створеної системи корпоративного управлiння вимогам, наведеним у
Законi "Про "АТ" здiйснювалась аудиторами шляхом вивчення наданих Товариством
документiв, а саме:
2.
Статуту Товариства,
3.
Наказ акцiонера ( засновника)
4.
Рiшення акцiонера.
Статут Товариства, затверджений рiшенням акцiонера № 4/2011 вiд 23.09.2011р. та
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зареєстрований державним реєстратором 29.09.2011 р. , мiстить зокрема вимоги про склад
органiв управлiння Товариства.
Вiдповiдно до Статуту органами управлiння Товариства є:
Загальнi збори Товариства - вищий орган Товариства ;
Директор Товариства - виконавчий орган Товариства;
Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) - контролюючий орган Товариства (у разi обрання Загальними
зборами акцiонерiв).
Загальнi збори не проводилися , у зв'язку з тим , що
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МАКО ХОЛДIНГ" тiльки з одним акцiонером, яким є фiзична особа.
Посадовими особами органiв Товариства є Директор та ревiзор.
Згiдно Статуту Директор призначається на посаду Зборами.
Наказом Акцiонера (засновника) №1 вiд 24.02.2011 р. було призначено Директора та ревiзора.
Протягом року на пiдставi рiшення акцiонера вiдбулась змiна ревiзора.
Всi подiї, якi пов'язанi з фiнансово - господарською дiяльнiстю Товариства приймалися та
оформлялися рiшеннями акцiонера.
Акцiонером не приймались рiшення про введення у Товариствi посади внутрiшнього аудитора
та створення служби внутрiшнього аудиту, та про обрання корпоративного секретаря.
На нашу думку, у 2011 роцi система корпоративного управлiння ПРАТ "МАКО
ХОЛДIНГ", у тому числi стан внутрiшнього аудиту, в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає
вимогам (критерiям), що наведенi у Законi України "Про акцiонернi товариства" вiд
17.09.2008р. № 514-V.
Щодо iдентифiкацiї та оцiнки аудиторами ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства
Аудитори, якi здiйснюють аудит фiнансової звiтностi, зокрема несуть вiдповiдальнiсть за
отримання достатньої впевненостi на основi результатiв перевiрки у тому, що фiнансова
звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства (МСА 240
"Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi"). При
цьому через властивi обмеження аудиту iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi
викривлення фiнансової звiтностi можна не виявити навiть у тому разi, якщо аудит належно
спланований i виконується вiдповiдно до МСА.
Аудиторськi процедури, направленi на отримання iнформацiї, яка використовується пiд час
iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, були
проведенi у складi процедур, що виконуються нами для оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними
дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи
внутрiшнiй контроль.
Пiд час вказаних процедур ми не iдентифiкували шахрайство, не отримали iнформацiї, яка
свiдчить про можливiсть шахрайства., яке може спричинити суттєве викривлення фiнансової
звiтностi ПРАТ "МАКО ХОЛДIНГ" за 2011рiк.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;
інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність
емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку;
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента;
перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами
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сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання
Iнформацiя про основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент,
перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг:
Основним видом послуг, що надає ПРАТ "МАКО ХОЛДIНГ" у 2011 роцi це надання в оренду
власного нерухомого майна, а саме належних Товариству офiсних примiщень, що розташованi у
мiстi Донецьку за адресою проспект Панфiлова, буд. 12.
Перспективнiсть в наданнi основних послуг ПРАТ "МАКО ХОЛДIНГ" залежить вiд стану
нерухомостi ПРАТ "МАКО ХОЛДIНГ" та розвитку дiлової привабливостi мiста Донецьк в
цiлому. Ринок ставить все бiльшi вимоги до послуг, що надаються в умовах зростаючої
конкуренцiї: будiвництва нових бiзнес-центрiв. За допомогою дослiдження ринку визначаються
основнi напрямки в роботi. Перспективнiсть надання послуг оренди достатньо висока, внаслiдок
наявностi на балансi пiдприємства об`єктiв нерухомостi.
Залежнiсть вiд сезонних змiн:
Ця дiяльнiсть не має сезонного характеру.
Про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв:
Основнi ринки збуту за мiсцем знаходження власних примiщень, мiсто Донецьк.
Клиентами-орендарями нерухомого майна Товариства є:
КОРПОРАЦIЯ "МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС КОМПАНI" 83114, м. Донецьк,пр. Панфiлова, б. 12
ПРАТ "КБК" 83015, м. Донецьк, пр. Б. Хмельницького, 102
ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНО-ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС "КИЇВСЬКИЙ" 83121, м. Донецьк,пр.
Київський, 1
ТОВ "АРХIТЕКТУРНО-IНЖИНIРIНГОВА КОМПАНIЯ "КОНСТРУКТИВ" 83114, м.
Донецьк,пр. Панфiлова, 12
ТОВ "АЛ'ЯНС СЕРВIС СЕК'ЮРIТI" 83114, м. Донецьк,пр. Панфiлова, б. 12.
Основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї
дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту:
Основнi ризики в дiяльностi Товариства: - негативний вплив внутрiшньої державної полiтики та
змiни в законодавствi; - низька платоспроможнiсть орендарiв; - висока конкуренцiя на ринку.
Для зменшення вказаних ризикiв та захисту своєї дiяльностi Товариство застосовує такi заходи:
- систематична робота з клiєнтами, спрямована на залучення нових та пiдвищення лояльностi
наявних орендарiв.
Також ризиком в дiяльностi Емiтента є пошкодження або знищення нерухомостi , i основним
заходом щодо зменшення ризикiв є насамперед страхування майна.
Товариство виробництво не здiйснює, розширення ринкiв збуту не планується.
Про канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент:
Для пошуку орендарiв Товариство розмiщує iнформацiю про наявнiсть вiльних примiщень в
печатних ЗМI та всесвiтнiй мережi Iнтернет.
Надання послуг здiйснюється за договорами та контрактами, якi дозволяють планувати роботу
Товариства на майбутнє. На цей час особливим моментом для пiдприємства є наявнiсть
договiрних зобов`язань та можливiсть їх виконання.
Про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн:
В своїй дiяльностi Товариство сировину не використовує.
Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть
емiтент, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку:
Стан галузi здавання в оренду нерухомого майна є задовiльним та не потребує запровадження
нових технологiй. Новi технологiї, новi види послуг в звiтному роцi не впроваджувались.
Становище Товариства на ринку стабiльне.
Частка Товариства на ринку мiста Донецьк 0,1003%.
Iнформацiя про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї (послуг) емiтента;
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На теперешнiй час ринок нерухомостi є дуже перенасичений, тобто має мiсце велика
конкурентнiсть у сферi здавання в оренду примiщень, що тягне знижок прибутку пiдприємства.
Велика конкурентнiсть вимагає вiд орендодавця бiльших затрат i капiталовкладень у будiвлi, що
здаються в оренду, для бiльшої їх привабливостi для потенцiйних та iснуючих орендарiв та для
можливостi встановлювати конкурентноспособнi цiни на послуги оренди, якiб надавали також
можливiсть орендодавцю отримувати прибуток, томущо конкуренти здають в оренду елiтнi
примiщення. Найбiльш впливовi конкуренти - це новi офiси i бiзнес-центри мiста.
Конкуренцiя в галузi велика, але пiдприємство в процесi своєї дiяльностi постiйно пiдвищує
свою конкурентоспроможнiсть, а саме пiдвищення якостi послуг.
Основнi конкуренти:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДОМУС" 83001, м. Донецьк, вул.
Артема, буд. 51А
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕСТА ХОЛДИНГ" 83000, м.
Донецьк, вул. Постишева, буд.117
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Компанiя Камелот" м. Донецьк, вул.
Артема 51а
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МIСЬКЕ БУДIВНИЦТВО" 83122, м.
Донецьк, вул. Куйбишева, буд. 240
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ДОНБАСЬКА
IНВЕСТИЦIЙНО-БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ" 83121, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 165
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГЕРЦ" СТРОЙ" м. Донецьк, просп.
Iллiча, буд.15-А
Перспективнi плани розвитку емiтента;
Основними планами та прогнозами Товариства є: 1. Залучення до спiвпрацi нових компанiй, з
iнших регiонiв, якi планують розвиток в нашому регiонi. 2. Збiльшити оренднi площi, для
залучення бiльшої кiлькiстi орендарiв Доходи, отриманi вiд здiйснення пiдприємством
дiяльностi, будуть спрямованi на подальший розвиток (iнфраструктури, залучення
висококласних фахiвцiв, подальший розвиток дiяльностi по управлiнню нерухомiстю).
Товариством проводяться мiркетинговi дослiдження ринку орендних послуг, здiйснюються
поточнi та капiтальнi ремонти примiщень, з цiллю витримування конкурентоспроможностi.
Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10
вiдсоткiв у загальному обсязi постачання
За минулий рiк основними постачальниками були:
ТОВ "АЛ'ЯНС СЕРВIС СЕК'ЮРIТI" 83114, м. Донецьк, пр. Панфiлова, б.12, послуги охорони.
ВАТ "Донецькобленерго" СО "Донецькi електричнi мережi" 83000, м. Донецьк, вул. Постишева,
99 Електроенергiя.
ПП НВФ "ЕРБI" 83017, м. Донецьк, бул. Шевченка, б. 27, к. 408 Постачання оргтехники.
ПАТ по газопостачанню та газифiкацiї "Донецькмiськгаз" 83001, м Донецьк, пр. Театральний, 1
Постачання та транспортування природного газу.
Фiлiя ТОВ "Аудиторська фiрма "Лот" 86211, м. Шахтарськ, мкр.7, ДПТНЗ "ШПЛ" Корпус № 4
Аудiторськи послуги.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її
вартість і спосіб фінансування
За останнi п'ять рокiв емiтент здiйснював придбання наступних активiв, пов'язаних з
розширенням своєї дiяльностi - будiвлi, комп'ютерна технiка, засоби зв'язку, а саме:
2007 рiк:
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придбання офiсної будiвлi, розташованої за адресою: м. Донецьк, проспект Панфiлова, буд.12.,
вартiстю 2585,7 тис.грн.;
придбання офiсної та комп'ютерної технiки, вартiстю 125,8 тис. грн.
2008 рiк:
придбання офiсної та комп'ютерної технiки, вартiстю 183,7 тис. грн.
2009 рiк:
придбання офiсної та комп'ютерної технiки, вартiстю 46,1 тис. грн.;
придбання iнших основних засобiв, вартiстю 32,8 тис. грн.;
дооцiнка офiсної будiвлi на суму 12 102,8 тис. грн.;
2010 рiк:
Придбання земельної дiлянки, розташованої за адресою: м. Донецьк, проспект Панфiлова, 12,
загальною площею 0,5464га, вартiстю 3358,3 тис. грн.;
придбання офiсної та комп'ютерної технiки, вартiстю 28,4 тис. грн.
2011 рiк:
придбання офiсної та комп'ютерної технiки, вартiстю 8,2 тис. грн., вiтчудження 4,5 тис. грн.
Пiд час використання в господарськiй дiяльностi офiсної будiвлi, здiйснювалась модернiзацiя
примiщення на загальну суму 2265,0 тис. грн..
В 2011 роцi були придбанi 29 машиномiсць, розташованих за адресою: м. Донецьк, проспект
Б.Хмельницького,102, на загальну суму 11819,5 тис. грн.; офiснi примiщення на 14,15,16 та 17
поверхах 17-поверхової адмiнiстративної будiвлi, площею 2644,2 кв.м, розташованої за
адресою: м. Донецьк, проспект Б.Хмельницького,102, на загальну суму 92920,2 тис. грн.;
оргтехнiка на суму 110,3 тис. грн.; програмне забезпечення на суму 19,2 тис. грн.; тимчасову
споруду, розташовану за адресою: м. Донецьк, пр. Панфiлова, 12 вартiстю 327,9 тис. грн.
Балансова вартiсть запасiв станом на початок звiтного перiоду склала 0,1 тис. грн., а саме - iншi
матерiали. На кiнець звiтного перiоду балансова вартiсть виробничих запасiв збiльшилась та
склала 1,7 тис. грн., а саме:
- iншi матерiали - 0,1 тис. грн.,
- МШП - 1,6 тис. грн.
В наступному роцi Товариство планує iнвестування в нацiональнi та iноземнi компанiї.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Станом на 31.12.2011 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 (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
/
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22,0
МНМА
135,7
/
135,7
/
0
Р А З О М :
20851,3 /
3690,7 /
17160,6
Основнi засоби, що надiйшли у 2011 роцi зарахованi за їх первiсною вартiстю у сумi 8,5 тис.
грн., а саме:
Iнструменти, прилади, iнвентар: 8,2 тис. грн.,
МНМА: 0,3 тис. грн.
Безоплатно отримання об'єктiв основних засобiв у 2011 р. не вiдбувалось.
Основнi засоби вiдповiдно до п.33 П(С)БО 7 "Основнi засоби" вилучаються з активiв у випадку
продажу, безоплатної передачi. У 2011 роцi вибули основнi засоби первиною вартiстю 4,5 тис.
грн., а саме - iнструменти, прилади, iнвентар
Основнi засоби, що перебувають у власностi є в постiйному користуваннi. Основнi засоби
знаходяться за адресою: м. Донецьк, проспект Панфiлова, 12.
Термiни та умови використання основних засобiв визначаються пiд час планування
господарської дiяльностi.
Обмежень на використання майна емiтента немає.
Екологiчних наслiдкiв для оточуючого середовища емiтент не спричиняє.
Планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв товариство
не має.
Одним з важливих показникiв використання основних засобiв є фондовiддача. Її рiвень
характеризує ефективнiсть використання основних засобiв, а тенденцiї змiни визначають обсяги
капiталовкладень i у бiльшостi випадкiв впливають на формування iнвестицiйної полiтики.
У 2010 роцi цей показник склав 0,05, а в 2011 роцi збiльшився та склав 0,07. Зрiст фондовiддачi
знижує потребу у капiталовкладеннях на прирiст основних засобiв, тому що частина обсягiв
збiльшення реалiзацiї продукцiї, що планується, може бути отримана з дiючих засобiв, причому
тим бiльша, чим вищi темпи зросту фондовiддачi.
Термини та умови користування основними засобами пiдприємство визначає пiд час
планування господарської дiяльностi.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
На майбутню дiяльнiсть емiтента можуть вплинути наступнi ризики: - змiна коньюктури ринку полiтичнi фактори - нестабiльнiсть податкової полiтики - нестабiльнiсть законодавства погiршення загальної економiчної ситуацiї в Українi - форс-мажорнi обставини.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства
У звiтному роцi Товариством були нарахованi та сплаченi наступнi штрафнi санкцiї за актами
перевiрок податкової служби на загальну суму 4,63 тис. грн., у тому числi: -штраф за
несвоєчасне подання звiтностi до податкової iнспекцiї по збору за водовикористання 0,17 тис.
грн., штрафна санкцiя по збору за водовикористання 4,46 тис. грн.
Iнших фактiв виплати штрафних санкцiй (штрафи, пенi, неустойки) та компенсацiї за
порушення законодавства не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
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фахівців емітента
Товариством обрана полiтика фiнансування своєї дiяльностi за рахунок власних коштiв,
основним джерелом яких є виручка вiд реалiзацiї послуг оренди власного нерухомого майна та
прибутку, отриманого в результатi iнвестицiйної дiяльностi Товариства пiсля розрахункiв з
бюджетом та оплати iнших обов'язкових платежiв.
З метою оптимiзацiї показникiв лiквiдностi пiдприємства дiє система планування та
бюджетування. Фiнансування дiяльностi товариства вiдбувається за рахунок власних та
позикових коштiв.
Сума власного капiталу товариства на кiнець звiтного перiоду складає 63179,4 тис.
грн. Станом на початок 2011 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 2011 року змiн у Статутному капiталi
не вiдбувалось. Таким чином, Статутний капiтал товариства станом на 31.12.2011 р. дорiвнює
55000000,00 грн., який подiлений на 1100000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю
50,00 грн. Випуск акцiй пiдтверджено свiдоцтвом про реєстрацiю випуску акцiй Державної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 14.10.2011 р. № 171/1/11. Посадовi особи
акцiями Товариства не володiють.Особа, що володiє бiльш, нiж 5% акцiй товариства є Янукович
Олександр Вiкторович.
Янукович Олександр Вiкторович є єдиним акцiонером ПРАТ
"МАКО ХОЛДIНГ". Рiшенням акцiонера № 7/2011 вiд 01.11.2011 р. було прийняте рiшення про
збiльшення розмiру статутного капiталу ПРАТ "МАКО ХОЛДIНГ" до 280000000,00 грн. за
рахунок додаткових внескiв шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi, а
саме шляхом додаткового розмiщення 4500000 простих iменних акцiй Товариства номiнальної
вартiстю 50,00 грн. кожна, загальною вартiстю 225000000,00 грн. та (закритого) приватного
розмiщення акцiй.
Випуск простих iменних акцiй був зареєстрований Державною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку у кiлькостi 4500000 штук номiнальною вартiстю 50,00 грн. кожна загальною
вартiстю 225000000,00 грн., що пiдтверджено тимчасовим свiдоцтвом про реєстрацiю випуску
акцiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондовому ринку за реєстрацiйним номером №
521/1/11-Т вiд 22.11.2011 р.
На початок звiтного перiоду стаття "Додатковий капiтал" дорiвнювала 12102,8 грн. та яка
складається з дооцiнки активiв. Протягом 2011 року у статтi "Додатковий капiтал" змiни не
вiдбувалися та станом на 31.12.2011 р. дорiвнювала 12102,8 тис. грн.
Резервний капiтал товариства згiдно Установчих документiв створюється у розмiрi 25 %
Статутного капiталу. Станом на початок звiтного перiоду стаття "Резервний капiтал" складає
907,9 тис. грн. У 2011 роцi змiн розмiру резервного капiталу не вiдбувалось. Тобто, станом на
31.12.2011 р. розмiр резервного капiталу дорiвнює 907,9 тис. грн.
Непокритий збиток станом на початок звiтного перiоду складав (1369,6) тис. грн. та включав
непокритi збитки минулих рокiв. Протягом 2011 року вiн збiльшився внаслiдок збитку за
звiтний перiод на суму 3461,7 тис. грн.
Таким чином, станом на 31.12.2011 року сума непокритого збитку, вiдображеного у балансi
товариства складає (4831,3) тис. грн.
Сума позикових та залучених коштiв товариства за звiтний перiод збiльшилась на 106,6
тис. грн.
Станом на 31.12.2011 року кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги склала за:
- заборгованiсть за векселi виданi - 14815,0 тис. грн.,
- послуги охорони - 8,8 тис. грн.,
- послуги зв'язку - 1,8 тис. грн.,
- банкiвськi послуги - 0,5 тис. грн.,
- вiдшкодування комунальних послуг - 5,1 тис. грн.,
26

- придбання основних засобiв - 19000,0 тис. грн.
Разом - 33831,2 тис. грн.
У порiвняннi з попереднiм перiодом кредиторська заборгованiсть збiльшилась на 19013,3 тис.
грн. Станом на 31.12.2011 р. до статтi "Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом"
включено заборгованостi по розрахунках з:
- податок на прибуток - 2,7 тис. грн.,
- збiр за водокористування - 0,2 тис. грн.,
- плата за землю - 9,8 тис. грн.,
- держмито - 4,7 тис. грн.
Разом - 17,4 тис. грн.
Стаття "Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування" станом на 31.12.2011 р. склала 0
тис. грн.
Станом на 31.12.2011 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 31.12.2011 р. до статтi "Iншi поточнi зобов'язання" включено:
- податковий кредит - 89,6 тис. грн.,
- оплата за акцiї, як реалiзацiя переважного права - 87500 тис. грн.
Разом - 87589,6 тис. грн.
Оцiнка
фiнансового стану пiдприємств в умовах ринкових вiдносин
особливо
важлива для вирiшеня конкуренцiї i фiнансової стабiльностi , надiйностi пiдприємства,
як партнера.
На пiдставi отриманих облiкових даних був здiйснен аналiз показникiв фiнансового
стану ПРАТ "МАКО ХОЛДIНГ", а саме :
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi К1 вiдповiдно за 2010 та 2011 роки 0,214 та 0,029.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К1) показує, яка частина боргiв пiдприємства може бути
негайно сплачена. У 2011 роцi значення цього показника зменшилося вiдносно показника 2010
року, що говорить про недостатнiсть грошових коштiв, якi можуть бути спрямованi на сплату
найбiльш термiнових короткострокових зобов'язань.
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) К2 вiдповiдно 0,28 та 0,04. Коефiцiєнт загальної
лiквiдностi (покриття) (К2) показує достатнiсть ресурсiв Товариства, якi можуть бути
використанi для погашення його поточних зобов'язань. У 2011 роцi цей показник суттєво
зменшився. Це говорить про те, що мобiлiзував усi свої короткостроковi активи, пiдприємство
не має можливостi сплатити свої короткостроковi зобов'язання.
3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi, автономiї) К3 вiдповiдно 0,82 та 0,34.
4. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) К4 вiдповiдно 0,22 та 1,92.
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) (К4) характеризує залежнiсть товариства вiд
залучених засобiв. Оптимальне значення даного коефiцiєнту складає в межах вiд 0,5 до1. В
2010 роцi розрахункове значення показника даного коефiцiєнту менше оптимального. В 2011
роцi вiдбулося збiльшення коефiцiєнту на 1,7, тобто залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв
збiльшилась. Це свiдчить про зростання залежностi Товариства вiд залучених коштiв.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Станом на 31.12.2011 р. укладених, але не виконаних договорiв (контрактiв) Емiтент не має. У
звiтному перiодi всi укладенi договори на надання послуг оренди примiщення були виконанi.
Укладання нових договорiв здiйснюється пiд час замовлення.
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Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiя дiяльностi Товариства на 2012 рiк передбачає розширення дiяльностi за рахунок
отриманого прибутку. Придбання нових об'єктiв нерухомостi, пошук нових ринкiв збуту,
виходячи з попиту на оренду нерухомостi. Товариство протягом 2012 року планує займатися
наданням в оренду офiсних примiщень, що розташованi у мiстi Донецьку за адресою проспект
Панфiлова, буд. 12. та проспект Богдана Хмельницького, будинок 102, а саме поверхи 14, 15, 16
та 17, а також .iнвестуванням в нацiональнi та iноземнi компанiї.
Основними iстотними факторами, якi можуть вплинути на господарську дiяльнiсть Товариства є
коливання цiн на ринку нерухомостi та змiн чинного законодавства, щодо оподаткування
операцiй, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, а також фiнансова криза в Українi, що призводить
до зменшення орендарiв та цiн на оренду примiщень. Для покращення фiнансово господарської
дiяльностi пiдприємству необхiдно розширювати ринок послуг та розвивати новi сфери бiзнесу.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Емiтент не проводить дослiджень та розробок. Кошти на дослiдженя та розробку за звiтнiй
перiод не витрачалися.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судовi справи, стороною в яких виступає емiтент або його посадовi особи, вiдсутнi.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Фiнансовий стан Товариства характеризується мiрою фiнансової незалежностi вiд зовнiшнiх
джерел фiнансування своєї дiяльностi , можливiстю у необхiднi строки сплачувати свої
фiнансовi зобов'язання .Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi або автономiї)
(К3) показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його
дiяльнiсть. Оптимальне значення даного коефiцiєнту вище або дорiвнює 0,5. В 2010 роцi
розрахункове значення показника бiльше оптимального, а у 2011 роцi показник коефiцiєнту
зменшився на 0,48 та склав 0,34. Це означає, що в 2011 роцi порiвняно з 2010 роком
спостерiгається зменшення фiнансової стiйкостi Товариства та збiльшення залежностi вiд
стороннiх кредиторiв.
Немаловажне значення для характеристики фiнансово-майнового стану пiдприємства мають
показники дiлової активностi й оцiнка рентабельностi пiдприємства.
№ п/п Найменування показника Формула розрахункуЗначення
1.
Коефiцiєнт зносу основних засобiв
за 2010 р. - 0,13
за 2011 р. - 0,18
2.
Фондовiддача
за 2010 р. - 0,05
за 2011 р. - 0,07
28

3.
Оборотнiсть власного капiталу
за 2010 р. - 0,01
за 2011 р. - 0,02
4.
Оборотнiсть основного капiталу
за 2010 р. - 0,01
за 2011 р. - 0,01
5.
Рентабельнiсть дiяльностi Чистий прибуток (збиток)*/Чистий дохiд (виручка) вiд
реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг).
за 2010 р. - 18,5
за 2011 р. - -2,2
*Примiтки: по результатам дiяльностi в 2011 роцi пiдприємство має чистий збиток, тому
коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi має вiд'ємне значення.
КОЕФIЦIЄНТ ЗНОСУ ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ
Коефiцiєнт зносу основних засобiв характеризує ту частку вартостi основних засобiв, що їх
списано на витрати в попереднiх перiодах. У 2010 роцi цей показник дорiвнював 0,13, а у 2011
роцi збiльшився та склав 0,18. Це призвело до зменшення рiвня придатностi основних засобiв,
що свiдчить про погiршення їх технiчного стану.
ФОНДОВIДДАЧА
Одним з важливих показникiв використання основних засобiв є фондовiддача. Її рiвень
характеризує ефективнiсть використання основних засобiв, а тенденцiї змiни визначають обсяги
капiталовкладень i у бiльшостi випадкiв впливають на формування iнвестицiйної полiтики.
У 2010 роцi цей показник склав 0,05, а в 2011 роцi збiльшився та склав 0,07. Зрiст фондовiддачi
знижує потребу у капiталовкладеннях на прирiст основних засобiв, тому що частина обсягiв
збiльшення реалiзацiї продукцiї, що планується, може бути отримана з дiючих засобiв, причому
тим бiльша, чим вищi темпи зросту фондовiддачi.
ОБОРОТНIСТЬ ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ
Коефiцiєнт оборотностi власного капiталу в 2010 роцi довiрнював 0,01, а в 2011 роцi збiльшився
на 0,01 та склав 0,02.
ОБОРОТНIСТЬ ОСНОВНОГО КАПIТАЛУ
Коефiцiєнт оборотностi основного капiталу в 2010 та 2011 роках склало 0,01.
РЕНТАБЕЛЬНIСТЬ ДIЯЛЬНОСТI
Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi в 2010 роцi дорiвнював 18,5. В 2011 роцi значення
коефiцiєнту складає -2,2 оскiльки по результатам господарської дiяльностi Товариство
отримало збиток в сумi -3461,7 тис. грн. Зменшення значення коефiцiєнту рентабельностi
дiяльностi в 2011 роцi порiвняно з 2010 роком склало 20,7.
Iнша iнформацiя, яка може бути використана для оцiнки фiнансового стану та результатiв
дiяльностi Товариства, вiдображена в рiчнiй звiтностi та примiтках до неї.

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

Власні основні засоби
(тис. грн.)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
18 052,3
17 157,9
14 534,5
13 715
0
0
0
0
3 517,8
3 442,9
10,5
2,7
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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
18 052,3
17 157,9
14 534,5
13 715
0
0
0
0
3 517,8
3 442,9
10,5
2,7

призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього

Опис

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,5
2,7
0
0
10,5
2,7
18 062,8
17 160,6
0
0
18 062,8
17 160,6
Орендованих
основних
засобiв
немає.
Основнi
засоби
використовуються пiдприємством з моменту його створення.
Первiсна вiртiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 20 851,3
тис.грн.
Сума нарахованого зносу на кiнець звiтного року - 3 690,7 тис.грн.
Ступень зносу основних засобiв 17,7%.
Коефiцiєнт зносу основних засобiв
за 2010 р. - 0,13
за 2011 р. - 0,18
Коефiцiєнт зносу основних засобiв характеризує ту частку вартостi
основних засобiв, що їх списано на витрати в попереднiх перiодах. У
2010 роцi цей показник дорiвнював 0,13, а у 2011 роцi збiльшився та
склав 0,18. Це призвело до зменшення рiвня придатностi основних
засобiв, що свiдчить про погiршення їх технiчного стану.
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 0,9 тис. грн., залишкова
вартiсть 0,6 тис. грн.., знос 0,3 тис. грн..

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
63 179,4
66 641,1
(тис.грн.)
Статутний капітал (тис.грн.)
55 000
55 000
Скоригований статутний капітал
55 000
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
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв
фiнансової звiтностi).
Висновок Розмiр чистих активiв 63 179,4 тис.грн. бiльше статутного капiталу 55 000,0 тис.грн. Це
вiдповiдає вимогам ст.155. п. 3 Цивiльного кодексу України.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн.)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення
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Дата
погашення
X

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):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

17,4

X

X

X

0

X

X

X
121 420,8
X
X
X
121 438,2
X
X
Iншi зобов'язання складаються з кредиторськой заборгованостi
за товари, роботи, послуги в сумi 33 831,2 тис. грн., з поточних
зобов'язань за розрахунками: з бюджетом в сумi 17,4 тис.грн. з
iнших поточних зобов'язань на суму 87 589,6 тис. грн.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події
1
22.06.2011
01.11.2011

Дата оприлюднення
Повідомлення у
стрічці новин
2
30.06.2011
04.11.2011

Вид інформації
3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних
паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

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
2011
0
0
2
0
0
0
3
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)
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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)
0
0
0
0
0
0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 0
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Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше
наглядова рада в товариствi не створена.
(запишіть)
Інше
наглядова рада в товариствi не створена.
(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
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
наглядова рада в товариствi не створена.
(запишіть)

Ні
X
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть)
X
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився
зі своїми правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
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строк або не було обрано нового члена
Інше
наглядова рада в товариствi не створена.
(запишіть)
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
так
ні
ні
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
так
ні
ні
ні
балансу або бюджету
Обрання та відкликання голови правління
так
ні
ні
ні
Обрання та відкликання членів правління
так
ні
ні
ні
Обрання та відкликання голови наглядової
так
ні
ні
ні
ради
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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

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

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
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
вказанi документи вiдсуднi.

Ні
X
X
X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт Документи
Копії
Інформаці
ься у
надаються докумен
я
Інформація
пресі,
для
тів
розміщуєт
розповсюджує
оприлюдн ознайомлен надають
ься на
ться на
юється в
ня
ся на
власній
загальних
загальнод безпосеред
запит
інтернет-с
зборах
оступній
ньо в
акціонер
торінці
інформаці акціонерно
а
акціонерн
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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

йній базі
даних
ДКЦПФР
про ринок
цінних
паперів

му
товаристві

ого
товариства

ні

ні

так

так

так

ні

ні

так

так

так

ні

ні

так

так

так

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

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

Ні
X
X
X

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
З якої причини було змінено аудитора?
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Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше
аудитора не було змiнено.
(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 не має.
(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
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)
X
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
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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 не має 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 не має 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 не має 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
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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
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КОДИ
01

Дата
Підприємство

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

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: 15
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса: 83015, 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 31.12.2011 p.
Форма №1-м
Код
рядка

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
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2

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

020

327,9

105197

030
031
032

18063,3
20848,2
( 2784,9 )

17161,3
20852,3
( 3691 )

035
036
037
040
070
080

0
0
(0)
58983,6
0
77374,8

0
0
(0)
56835,7
0
179194

100
110
130

0,1
0
0

1,7
0
0

160
161
162
170
210
220

174,6
174,6
(0)
681,3
99,2
0

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

230
231
240
250
260
270
275
280
Код
рядка

Пасив

3181,9
0
0
2,4
4139,5
6,8
0
81521,1

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

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1
2
I. Власний капітал
Статутний капітал
300
55000
55000
Додатковий вкладений капітал
320
12102,8
12102,8
Резервний капітал
340
907,9
907,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
-1369,6
-4831,3
Неоплачений капітал
360
(0)
(0)
380
66641,1
63179,4
Усього за розділом I
430
0
5,3
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
14817,9
33831,2
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом
550
59
17,4
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
3,1
87589,6
620
14880
121438,2
Усього за розділом IV
630
0
0
V. Доходи майбутніх періодів
640
81521,1
184622,9
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
20712,0 / 2649,3
/
18062,7
Нематерiальнi активи
0,7
/ 0,1
/
0,6
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Iншi необоротнi матерiальнi активи
135,5
/ 135,5
/
0
РАЗОМ:
20848,2 / 2784,9
/
18063,3
Станом на 31.12.2011 р. стаття необоротнi активи має такий вигляд (тис. грн.):
(Данi сформованi наступним чином: вид необоротних активiв/ первiсна вартiсть/ нарахований знос/
залишкова вартiсть)
Основнi засоби
20715,6 /
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
ОСНОВНI ЗАСОБИ.
На початок 2011 р. у статтi "Основнi засоби" вiдображенi основнi засоби первiсною (переоцiненою)
вартiстю 20847,5 тис. грн., залишковою - 18062,7 тис. грн. Вони класифiкованi по групах вiдповiдно до
П(С)БО 7 "Основнi засоби". Класифiкацiя має наступний вигляд станом на 01.01.2011 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 /
2402,4 /
14534,5
Iнструменти, прилади та iнвентар
384,0
/
239,7
/
144,3
Iншi основнi засоби
32,8
/
7,2
/
25,6
МНМА
135,5
/
135,5
/
0
РАЗОМ:
20847,5 /
2784,8 /
18062,7
Станом на 31.12.2011 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 (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
Основнi засоби, що надiйшли у 2011 роцi зарахованi за їх первiсною вартiстю у сумi 8,5 тис. грн., а саме:
Iнструменти, прилади, iнвентар: 8,2 тис. грн.,
МНМА: 0,3 тис. грн.
Безоплатно отримання об'єктiв основних засобiв у 2011 р. не вiдбувалось.
Основнi засоби вiдповiдно до п.33 П(С)БО 7 "Основнi засоби" вилучаються з активiв у випадку продажу,
безоплатної передачi. У 2011 роцi вибули основнi засоби первиною вартiстю 4,5 тис. грн., а саме iнструменти, прилади, iнвентар.
Iнвентаризацiя об'єктiв основних засобiв проводилась на пiдприємствi станом на 01 грудня 2011 р. у
вiдповiдностi з наказом № 5 вiд 30.11.2011 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 2011 роцi було здiйснено на суму
13,2 тис. грн.
Амортизацiя основних засобiв у 2011 роцi нараховувалась прямолiнiйним методом i склала 905,9 тис.
грн., у тому числi:
Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 819,5 тис. грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар - 3,6 тис. грн.
Iншi основнi засоби - 82,6 тис. грн.
МНМА - 0,2 тис. грн.
У 2011 роцi оформлених у заставу основних засобiв не було.
Строк корисної експлуатацiї основних засобiв у звiтному перiодi не переглядався.
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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 не має.
Основних засобiв, що взятi у операцiйну оренду не має.
Станом на 31.12.2011 р. первiсна вартiсть основних засобiв переданих в операцiйну оренду склала 5487,3
тис. грн., нарахований знос склав 1042,6 тис. грн., а саме - будинки, споруди та передавальнi пристрої.
Сума мiнiмальних орендних платежiв по угодах безвiдмовної операцiйної оренди станом на 31.12.2011 р.
склала 6571,0 тис. грн., термiном вiд 1 до 5 рокiв.
Цiлiснi майновi комплекси товариством не орендуються.
Придбаних за рахунок цiльового фiнансування основних засобiв товариство не має.
Утрачених у наслiдок надзвичайних подiй протягом 2011 р. основних засобiв не має.
МАЛОЦIННI НЕОБОРОТНI МАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ.
У вiдповiдностi з Наказом про облiкову полiтику пiдприємства № 2 вiд 01.04.2011 р., об'єкти, термiном
використання бiльше 1 року та вартiстю менше 1000 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
2011 рiк склала 0,2 тис. грн. Первiсна вартiсть МНМА станом на 31.12.2011 р. становить 135,7 тис. грн.,
накопичений знос - 135,7 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 0,7 тис. грн., а саме
- iншi нематерiальнi активи. Протягом 2011 року на пiдприємство надiйшли нематерiальнi активи на
суму 0,3 тис. грн., а саме - iншi нематерiальнi активи.
Станом на 31.12.2011 р. первiсна вартiсть нематерiальних активiв склала 1,0 тис. грн., а саме - iншi
нематерiальнi активи.
Станом на 31.12.2011 р. накопичена амортизацiя по нематерiальних активах склала 0,3 тис. грн.
Протягом 2011 року нематерiальнi активи не вибували.
НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДIВНИЦТВО.
У 2011 р. вiдбулося збiльшення статтi "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї" на 104869,1 тис. грн. та станом
на 31.12.2011 р. склала 105197,0 тис. грн., а саме:
- капiтальне будiвництво - 327,9 тис. грн.,
- придбання (виготовлення) основних засобiв - 104844,3 тис. грн.,
- придбання (виготовлення) iнших нематерiальних активiв - 5,6 тис. грн.,
- придбання (виготовлення) нематерiальних активiв - 19,2 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 товариства станом на 31.12.2011 р. 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 % - 2043,0 тис. грн.,
- внесок у статутний фонд ТОВ АIК "КОНСТРУКТИВ", частка у капiталi 70% - 430,1 тис. грн.,
- внесок у статутний фонд ТОВ "МАКО IНВЕСТ", частка у капiталi 99 % ( фактично сплачена частка)383,1 тис. грн.,
- внесок у статутний фонд Корпорацiя МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС КОМПАНI, частка у капiталi 25 % 683,2 тис. грн.,
- внесок у статутний фонд ТОВ "Дiм мисливця", частка у капiталi 99,99 % - 32,1 тис. грн.,
- внесок у статутний фонд ТОВ "МАКО ТРЕЙДИНГ", частка у капiталi 99 % ( фактично сплачена
частка)- 114,8 тис. грн.,
- внесок у статутний фонд ПРАТ "КЕПIТЕЛ БIЛДIНГ КОРПОРЕЙШЕН", частка у капiталi 96,87 % 43

53149,4 тис. грн.
Разом - 56835,7 тис. грн.
У балансi товариства станом на 31.12.2011 р. вказанi iнвестицiї вiдображенi за собiвартiстю придбання
вiдповiдно до п.17, 8, 9 П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї". У 2011 роцi Товариством було зроблено
перерахунок iнвестицiй, внаслiдок чого були отриманi:
- доходи вiд змiн справедливої вартостi фiнансової вартостi на суму 158,5 тис. грн., а саме:
- внесок у статутний фонд ПРАТ "ЕДЕЛЬВЕЙС" - 11,4 тис. грн.,
- внесок у статутний фонд ТОВ АIК "КОНСТРУКТИВ" - 69,2 тис. грн.,
- внесок у статутний фонд ТОВ "МАКО IНВЕСТ" - 63,1 тис. грн.,
- внесок у статутний фонд ТОВ "МАКО ТРЕЙДИНГ" - 14,8 тис. грн.
- витрати вiд змiн справедливої вартостi фiнансової вартостi на суму 3026,4 тис. грн., а саме:
- внесок у статутний фонд Корпорацiя МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС КОМПАНI - 316,8 тис. грн.,
- внесок у статутний фонд ПРАТ "КЕПIТЕЛ БIЛДIНГ КОРПОРЕЙШЕН" - 2709,6 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 0,1 тис. грн., а саме - iншi
матерiали. На кiнець звiтного перiоду балансова вартiсть виробничих запасiв збiльшилась та склала 1,7
тис. грн., а саме:
- iншi матерiали - 0,1 тис. грн.,
- МШП - 1,6 тис. грн.
Станом на 31.12.2011 р. запасiв переданих у переробку, наданих у заставу, переданих на комiсiю не має.
У вiдповiдностi з вимогами дiючого законодавства та згiдно Наказу № 5 вiд 30.11.2011 р. з метою
пiдтвердження достовiрностi залишкiв запасiв на ПРАТ "МАКО ХОЛДIНГ" була проведена
iнвентаризацiя станом на 01.12.2011 року.
У результатi проведення iнвентаризацiї розбiжностей не встановлено.
ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ.
Станом на 31.12.2011 р. довгострокової дебiторської заборгованостi на балансi товариства не має.
Дебiторська заборгованiсть вiдображена у фiнансовiй звiтностi за чистою реалiзацiйною вартiстю.
Станом на 31.12.2011 р. дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги склала 332,3 тис. грн., яка
класифiкована за строком непогашення до 12 мiсяцiв.
Загальна кiлькiсть дебiторiв на 31.12.2011 р. складає - 11, заборгованiсть 3-х з них складає бiльш нiж 10%
загальної суми дебiторської заборгованостi по рядку 161 балансу, це заборгованiсть за послуги оренди у
сумi 312,5 тис. грн., а саме:
- Корпорацiя МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС КОМПАНI - 157,6 тис. грн.,
- ПРАТ "КЕПIТЕЛ БIЛДIНГ КОРПОРЕЙШЕН" - 137,4 тис. грн.,
- ТОВ "Київський ТЖК" - 17,5 тис. грн.
Резерв сумнiвних боргiв не був створений внаслiдок вiдсутностi сумнiвної заборгованостi.
Станом на 31.12.2011 р. стаття "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом" складається з
заборгованостi по розрахунках:
- ПДФО - 0,1 тис. грн.,
- податок на додану вартiсть - 613,4 тис. грн.,
- держмито - 4,7 тис. грн.
Разом - 618,2 тис. грн.
У процесi дiяльностi Товариства виникає поточна дебiторська заборгованiсть, яка не пов'язана з
реалiзацiєю товарiв, робiт та послуг. Станом на 31.12.2011 р. до статтi "Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть" включенi (тис. грн.):
- зворотна фiнансова допомога - 80,0 тис. грн.,
- передплата за цiннi папери - 187,6 тис. грн.,
- розрахунки з пенсiйним фондом - 0,2 тис. грн.,
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- заборгованiсть за товари та послуги - 567,7 тис. грн.,
- реєстрацiйнi послуги - 12,4 тис. грн.,
- послуги депозитарiю - 7,5 тис. грн.,
- послуги зв'язку - 0,3 тис. грн.,
- iнформацiйнi послуги - 0,1 тис. грн.
Разом - 855,8 тис. грн.
Станом на 31.12.2011 р. по статтi "Грошовi кошти та їх еквiваленти" у нацiональнiй валютi сума коштiв
складає - 3612,5 тис. грн., а саме:
- на поточному рахунку - 52,5 тис. грн.,
- на депозитному рахунку - 3560,0 тис. грн.
Стаття "Витрати майбутнiх перiодiв" включає витрати, якi вiдбулися протягом поточного чи
попереднього звiтних перiодiв, але вiдносяться до наступних звiтних перiодiв.
Станом на 31.12.2011 р. пiдприємством до цiєї статi вiднесена вартiсть передплати перiодичних видань у
сумi 8,4 тис. грн.
ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ.
Станом на початок 2011 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 2011 року змiн у Статутному капiталi не вiдбувалось.
Таким чином, Статутний капiтал товариства станом на 31.12.2011 р. дорiвнює 55000000,00 грн., який
подiлений на 1100000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 50,00 грн. Випуск акцiй
пiдтверджено свiдоцтвом про реєстрацiю випуску акцiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 14.10.2011 р. № 171/1/11. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 29.03.2011 р.
№ 171/1/11 видане ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС
КОРПОРЕЙШН" було анульоване у зв'язку зi змiною найменування товариства.
Посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Особа, що володiє бiльш, нiж 5% акцiй товариства є Янукович Олександр Вiкторович.
Єдиним Янукович Олександр Вiкторович є єдиним акцiонером ПРАТ "МАКО ХОЛДIНГ".
Рiшенням акцiонера № 7/2011 вiд 01.11.2011 р. було прийняте рiшення про збiльшення розмiру
статутного капiталу ПРАТ "МАКО ХОЛДIНГ" до 280000000,00 грн. за рахунок додаткових внескiв
шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi, а саме шляхом додаткового
розмiщення 4500000 простих iменних акцiй Товариства номiнальної вартiстю 50,00 грн. кожна,
загальною вартiстю 225000000,00 грн. та (закритого) приватного розмiщення акцiй.
Випуск простих iменних акцiй був зареєстрований Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку у кiлькостi 4500000 штук номiнальною вартiстю 50,00 грн. кожна загальною вартiстю
225000000,00 грн., що пiдтверджено тимчасовим свiдоцтвом про реєстрацiю випуску акцiй Державної
комiсiї з цiнних паперiв та фондовому ринку за реєстрацiйним номером № 521/1/11-Т вiд 22.11.2011 р.
На початок звiтного перiоду стаття "Додатковий капiтал" дорiвнювала 12102,8 грн. та яка складається з
дооцiнки активiв.
На протязi 2011 року у статтi "Додатковий капiтал" змiни не вiдбувалися та станом на 31.12.2011 р.
дорiвнювала 12102,8 тис. грн..
Резервний капiтал товариства згiдно Установчих документiв створюється у розмiрi 25 % Статутного
капiталу. Станом на початок звiтного перiоду стаття "Резервний капiтал" складає 907,9 тис. грн. У 2011
роцi змiн розмiру резервного капiталу не вiдбувалось. Тобто, станом на 31.12.2011 р. розмiр резервного
капiталу дорiвнює 907,9 тис. грн.
Непокритий збиток станом на початок звiтного перiоду складав (1369,6) тис. грн. та включав непокритi
збитки минулих рокiв.
На протязi 2011 року вiн збiльшився внаслiдок збитку за звiтний перiод на суму 3461,7 тис. грн.
Таким чином, станом на 31.12.2011 року сума непокритого збитку, вiдображеного у балансi товариства
складає (4831,3) 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 0 тис. грн.;
- створено за 2011 рiк - 39,2 на суму тис. грн.;
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- використано у 2011 роцi - 33,9 у сумi тис. грн.;
- залишок на 31.12.2011 р. - 5,3 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 31.12.2011 року кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги склала за:
- заборгованiсть за векселi виданi - 14815,0 тис. грн.,
- послуги охорони - 8,8 тис. грн.,
- послуги зв'язку - 1,8 тис. грн.,
- банкiвськi послуги - 0,5 тис. грн.,
- вiдшкодування комунальних послуг - 5,1 тис. грн.,
- придбання основних засобiв - 19000,0 тис. грн.
Разом - 33831,2 тис. грн.
У порiвняннi з попереднiм перiодом кредиторська заборгованiсть збiльшилась на 19013,3 тис. грн.
Загальна кiлькiсть кредиторiв станом на 31.12.2011 р. складає 7 пiдприємств, заборгованiсть 2 з них
складає бiльш нiж 10 % загальної суми кредиторської заборгованостi, а саме:
- Янукович О.В. - 19000,0 тис. грн. за основнi засоби;
- ТОВ Компанiя "ТОНАГО" - 14815,0 тис. грн. за короткостроковi векселi виданi.
Разом - 33815,0 тис. грн.
Станом на 31.12.2011 р. до статтi "Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом" включено
заборгованостi по розрахунках з:
- податок на прибуток - 2,7 тис. грн.,
- збiр за водокористування - 0,2 тис. грн.,
- плата за землю - 9,8 тис. грн.,
- держмито - 4,7 тис. грн.
Разом - 17,4 тис. грн.
Стаття "Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування" станом на 31.12.2011 р. склала 0 тис. грн.
Станом на 31.12.2011 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 31.12.2011 р. до статтi "Iншi поточнi зобов'язання" включено:
- податковий кредит - 89,6 тис. грн.,
- оплата за акцiї, як реалiзацiя переважного права - 87500 тис. грн.
Разом - 87589,6 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 31.12.2011 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
"УКРАЇНСЬКИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ЦЕНТР", ТОВ "СТОЛИЧНИЙ СТИЛЬ" 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
"Дiм мисливця", ТОВ "МАКО ТРЕЙДИНГ", ПРАТ "КЕПIТЕЛ БIЛДIНГ КОРПОРЕЙШЕН".
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Протягом 2011 року господарських операцiї з пов'язаними сторонами - ПРАТ "ЕДЕЛЬВЕЙС", ТОВ
"МАКО IНВЕСТ", ТОВ "Дiм мисливця", ТОВ "МАКО ТРЕЙДИНГ" не здiйснювались.
Загальна сума операцiй по закупiвлi у 2011 роцi вiд пов'язаних сторiн склала 103715,9 тис. грн., а саме:
- ТОВ "СТОЛИЧНИЙ СТИЛЬ" послуги управлiння на суму 18,9 тис. грн.,
- Янукович О.В. придбання нерухомостi на суму 103697,0 тис. грн.
Загальна сума операцiй по реалiзацiї послуг пов'язаним сторонам у 2011 роцi склала 1548,0 тис. грн., а
саме:
- ТОВ "АIК "КОНСТРУКТИВ" оренда примiщення на суму 85,4 тис. грн.,
- Корпорацiя МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС КОМПАНI оренда примiщення на суму 732,1 тис. грн.,
- ПРАТ "КЕПIТЕЛ БIЛДIНГ КОРПОРЕЙШЕН" оренда примiщення на суму 638,4 тис. грн.,
- ПРАТ "МАРИНСЕРВИС" оренда примiщення на суму 6,7 тис. грн.,
- ТОВ "МАРИУПОЛЬПРОДЦЕНТР" оренда примiщення на суму 44,6 тис. грн.,
- ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ЦЕНТР" оренда примiщення на суму 40,8 тис. грн.
Станом на 31.12.2011 р. дебiторська заборгованiсть по операцiях з пов'язаними сторонами склала 299,8
тис. грн., а саме:
- Корпорацiя Менеджмент Ассетс Компанi" на суму 157,6 тис. грн.,
- ПРАТ "КЕПIТЕЛ БIЛДIНГ КОРПОРЕЙШЕН" на суму 137,4 тис. грн.,
- ТОВ "МАРИУПОЛЬПРОДЦЕНТР" на суму 4,8 тис. грн.
Станом на 31.12.2011 р. кредиторська заборгованiсть по операцiях з пов'язаними сторонами склала
19005,1 тис. грн., а саме:
- ТОВ "СТОЛИЧНИЙ СТИЛЬ" на суму 5,1 тис. грн.,
- Янукович О.В. на суму 19000,0 тис. грн.
Вiдповiдно до Наказу про облiкову полiтику № 2 вiд 01.04.2011 р. - 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 45,5 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

Єрмольчук С.Ю.

Головний бухгалтер

Ворфоломєєва О.Г.
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2. Звіт про фінансові результати
за 2011 рік
Форма №2-м

Код
рядка

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:

2

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

010

1849,8

1179,5

020

( 308,3 )

( 196,6 )

030

1541,5

982,9

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

0
702,6
2244,1
( 172,7 )
( 2489,4 )
0
0
( 3026,9 )
( 5689 )
-3444,9
( 16,8 )
-3461,7
0

0
34837,9
35820,8
(0)
( 1805,1 )
0
0
( 15783,2 )
( 17588,3 )
18232,5
( 74,3 )
18158,2
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 2011 роцi має такий вигляд (тис. грн.) :
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 1849,8 тис. грн.,
Iншi операцiйнi доходи - 0 тис. грн.,
Iншi доходи - 702,6 тис. грн., у т.ч.:
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- дохiд вiд iнвестицiй в асоцiйованi пiдприємства - 158,5 тис. грн.,
- вiдсотки отриманi - 543,5 тис. грн.,
- дохiд вiд реалiзацiї основних засобiв - 0,6 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 2011 роцi Товариством отримано збиток у сумi 3461,7 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 2011 р. (тис. грн.)
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 172,7 тис. грн.;
Iншi операцiйнi витрати - 2489,4 тис. грн., у т.ч.:
- амортизацiя основних засобiв, iнших необоротних активiв - 817,4 тис. грн.,
- заробiтна плата - 665,4 тис. грн.,
- комунальнi послуги - 205,6 тис. грн.,
- податки та обов'язковi платежi - 153,8 тис. грн.,
- вiдрахування на фонд оплати працi - 164,8 тис. грн.,
- офiснi витрати - 60,0 тис. грн.,
- утримання основних засобiв, iнших необоротних активiв - 15,9 тис. грн.,
- депозитарнi послуги - 0,7 тис. грн.,
- резерв вiдпусток - 5,3 тис. грн.,
- послуги охорони - 303,8 тис. грн.,
- послуги реєстрацiї цiнних паперiв - 0,2 тис. грн.,
- послуги банка - 10,8 тис. грн.,
- iнформацiйно-консультацiйнi послуги - 32,6 тис. грн.,
- послуги по оформленню земельної дiлянки - 3,2 тис. грн.,
- послуги по розмiщенню iнформацiї - 0,9 тис. грн.,
- послуги реєстрацiї - 7,2 тис. грн.,
- послуги зв'язку - 18,8 тис. грн.,
- вiдшкодування за використаний газ - 4,2 тис. грн.,
- втрати вiд операцiйної курсової рiзницi - 1,2 тис. грн.,
- невiдшкодований податковий кредит - 1,4 тис. грн.,
- визнанi штрафи, пенi,неустойки- 4,6 тис
- управлiння нерухомим майном - 11,6 тис. грн.
Iншi витрати - 3026,9 тис. грн., у т.ч.:
- втрати вiд iнвестицiй в асоцiйованi пiдприємства - 3026,4 тис. грн.,
- списання необоротних активiв - 0,5 тис. грн.
Податок на прибуток 16,8 тис. грн..
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