
Титульний аркуш

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

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

Генеральний
Директор       Печонкiн А.О.

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

М.П.
23.04.2014

(дата)

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00476688

4. Місцезнаходження

Київська, Бiлоцеркiвський, 09114, село Вiльна Тарасiвка, вул. Травнева 2-А

5. Міжміський код, телефон та факс

(0456) 388-340 (0456) 388-340

6. Електронна поштова адреса

o.komirny@unives.com.ua

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2014
(дата)

2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 78   24.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://unives-capital.com/ukr/partners/rybgosp/ в мережі Інтернет 23.04.2014
  (адреса сторінки)   (дата)
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Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
періоду X

17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) 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
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. 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
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі
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наявності)
32. 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)

33. Примітки

Лiцензiй або дозволiв на окремi види дiяльностi Товариство не має. До будь-яких об'єднань пiдприємств
Емiтент не входить. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, оскiльки товариство згiдно з чинним
законодавством не належить до категорiї емiтентiв, якi потребують рейтингової оцiнки. Облiгацiї чи будь-якi
iншi цiннi папери за весь перiод дiяльностi Товариством не випускалися, тому iнформацiя про стан об'єкта
нерухомостi, про гарантiї третьої особи за борговими цiнними паперами чи iнформацiя про iпотечнi цiннi
папери, у звiтi вiдсутня. Акцiї власної емiсiї протягом звiтного перiоду Емiтентом не викупалися i не
продавалися. Емiтент не є фiнансовою установаю, згiдно цього i не заповнює роздiл "Звiт про корпоративне
управлiння". Рiчна фiнансова звiтнiсть Емiтента складена у вiдповiдностi до Нацiональних положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку. Вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансова звiтнiсть не
складалась i не подається.
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III. Основні відомості про емітента

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №776048

3. Дата проведення державної реєстрації
03.09.1999

4. Територія (область)
Київська

5. Статутний капітал (грн)
442745.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії

0
8. Середня кількість працівників (осіб)

6
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

03.22 Прiсноводне рибництво (аквакультура)
03.12 Прiсноводне рибальство

10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподiбних та молюскiв
10. Органи управління підприємства
Генеральний директор - здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства, розпоряжається в межах Статута майном Товариства,

дiє вiд iменi Товариства, представляє iнтереси Товариства у державних органах, вiдкриває поточнi та iн. рахунки, приймає рiшення,
видає накази та розпорядження з усiх питань дiяльностi Товариства; затверджує цiни на продукцiю та послуги за погодженням с

Наглядовою радою; виконує iншi дiї. Генеральний директор несе особисту вiдповiдальнiсть перед загальними зборами акцiонерiв та
Наглядовою радою за ефективнiсть та результативнiсть роботи. Директор назначається та звiльняється з посади Наглядовою радою.
Наглядова рада - обирається Загальними зборами акцiонерiв термiном на 2 рокiв. До компетенцiї Наглядової ради (складає 3 особи)

належить: визначення напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження правил, процедур, визначення органiзацiйної структури
Товариства; визначення умов працi посадових осiб; вирiшення питань про придбання власних акцiй; здiйснення контролю за дiями

Генерального директора; здiйснення iнших повноважень за Статутом.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Бiлоцеркiвське вiддiлення АБ "Райффайзенбанк Аваль"
2) МФО банку

380805
3) поточний рахунок

26004120519
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-
5) МФО банку

-
6) поточний рахунок

-

Найменування юридичної особи засновника
та/або учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або

учасника
Місцезнаходження

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

кількості)

Держава Україна у особi Регiонального вiддiлення
Фонду державного майна України у Київськiй

областi
19028107 01196Україна м.Київ Лесi

Українки пл., 1 0.000000000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу,
який видав паспорт*

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

кількості)

Усього 0.000000000000
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1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Печонкiн Анатолiй Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СВ 436274 02.11.2001 Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/в
8) дата обрання та термін, на який обрано
18.02.2011 16.02.2014
9) Опис
Повноваження та обов'язки: здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства, розпоряжається в межах Статута майном
Товариства, дiє вiд iменi Товариства, представляє iнтереси Товариства у державних органах, вiдкриває поточнi та iн. рахунки, приймає
рiшення, видає накази та розпорядження з усiх питань дiяльностi Товариства; затверджує цiни на продукцiю та послуги за погодженням с
Наглядовою радою; виконує iншi дiї. Генеральний директор несе особисту вiдповiдальнiсть перед загальними зборами акцiонерiв та
Наглядовою радою за ефективнiсть та результативнiсть роботи. Директор назначається та звiльняється з посади Наглядовою радою.
Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузнєцов Олександр Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СВ 004633 09.07.1999 Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища технiчна, спецiалiст, Днiпропетровський iнженерно-будiвельний iнститут. Вища економiчна, спецiалiст. Київський державний
економiчний унiверситет
6) стаж керівної роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
26.11.2007 року був призначений на посаду Директора ТОВ «Таврiйська iнвестицiйна група»; 31.05.2011 року був звiльнений з займаної
посади; 01.06.2011 року прийнятий на посаду Заступника директора ТОВ «Таврiйська iнвестицiйна група».
8) дата обрання та термін, на який обрано
05.11.2013 30.04.2016
9) Опис
Вiд акцiонера ТОВ «КУА «ЮНIВЕС» ПВIФ «ВЕС-IНВЕСТ» (код ЄДРПОУ: 34718165; код ЄДРIСI: 233563; мiсцезнаходження: 03150, м.
Київ, вул. Червоноармiйська, 72; є власником 863 900 (вiсiмсот шiстдесят три тисячi дев’ятсот) простих iменних акцiй Товариства; не є
афiлiйованою особою до Товариства). Повноваження та обов'язки: обирається Загальними зборами акцiонерiв термiном на 2 рокiв. До
компетенцiї Наглядової ради (складає 3 особи) належить: визначення напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження правил, процедур,
визначення органiзацiйної структури Товариства; визначення умов працi посадових осiб; вирiшення питань про придбання власних
акцiй; здiйснення контролю за дiями Генерального директора; здiйснення iнших повноважень за Статутом.
Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кунченко Олександр Євгенiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СА 373657 06.12.1996 Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
4) рік народження**
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1974
5) освіта**
Запорiзьку державну iнженерну академiю за спецiальнiстю «Економiка та управлiння в металургiї», присвоєно квалiфiкацiю «iнженер-
економiст»
6) стаж керівної роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
05.12.2007 року був переведений за основним мiсцем роботи на посаду Директора до ТОВ «Компанiя з управлiння активами
«ВЕС» (04.12.2008 року зроблено запис про перейменування компанiї на ТОВ «Компанiя з управлiння активами «ЮНIВЕС»)
8) дата обрання та термін, на який обрано
05.11.2013 30.04.2016
9) Опис
Вiд акцiонера ТОВ «КУА «ЮНIВЕС» ПВIФ «ВЕС-IНВЕСТ» (код ЄДРПОУ: 34718165; код ЄДРIСI: 233563; мiсцезнаходження: 03150, м.
Київ, вул. Червоноармiйська, 72; є власником 863 900 (вiсiмсот шiстдесят три тисячi дев’ятсот) простих iменних акцiй Товариства; не є
афiлiйованою особою до Товариства).
Повноваження та обов'язки: обирається Загальними зборами акцiонерiв термiном на 2 рокiв. До компетенцiї Наглядової ради (складає 3
особи) належить: визначення напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження правил, процедур, визначення органiзацiйної структури
Товариства; визначення умов працi посадових осiб; вирiшення питань про придбання власних акцiй; здiйснення контролю за дiями
Генерального директора; здiйснення iнших повноважень за Статутом.
Не має непогашеної (не знятої судимостi); вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шлендер Олександр Леонiдович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СЮ 129171 03.04.2009 Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Запорiзький державний унiверситет за спецiальнiстю «фiзика»
6) стаж керівної роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
01.01.2000 року був прийнятий на посаду Директора ТОВ «Техресурси»
8) дата обрання та термін, на який обрано
05.11.2013 30.04.2016
9) Опис
Вiд акцiонера ПрАТ «СК «ЮНIВЕС» (код ЄДРПОУ: 32638319; мiсцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Червоноармiйська, 72; є
власником 602 133 (шiстсот двi тисячi сто тридцять три) простих iменних акцiй Товариства; не є афiлiйованою особою до Товариства).
Повноваження та обов'язки: обирається Загальними зборами акцiонерiв термiном на 2 рокiв. До компетенцiї Наглядової ради (складає 3
особи) належить: визначення напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження правил, процедур, визначення органiзацiйної структури
Товариства; визначення умов працi посадових осiб; вирiшення питань про придбання власних акцiй; здiйснення контролю за дiями
Генерального директора; здiйснення iнших повноважень за Статутом.
Не має непогашеної (не знятої судимостi); вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Оганесян Лiана Санасарiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СК 014332 15.11.1995 Згурiвським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
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ТОВ «Комфорт – Цiннi папери» головний бухгалтер, ПрАТ «ФК Сократ» заступник головного бухгалтера, ТОВ «ФК «ЮНIВЕС»
головний бухгалтер.
8) дата обрання та термін, на який обрано
17.04.2012 30.04.2016
9) Опис
Повноваження та обов'язки: обирається Загальними зборами акцiонерiв до проведення чергових Загальних зборiв. Ревiзор складає звiти i
висновки, якi мiстять iнформацiю про фiнансовий стан Товариства, розмiр рiчних прибуткiв (збиткiв). Ревiзор доповiдає про результати
перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Посада
Прізвище, ім'я,

по батькові
посадової особи

Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата

видачі, орган, який видав)
* або ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ
юридичної особи

Дата
внесення

до
реєстру

Кількість
акцій

(штук)

Від загальної
кількості акцій

(у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Голова
Наглядової

ради

Кузнєцов
Олександр

Анатолiйович

СВ 004633 09.07.1999
Орджонiкiдзевським РВ

УМВС України в
Запорiзькiй областi

0 0.00000000000 0 0 0 0

Член
Наглядової

ради

Кунченко
Олександр

Євгенiйович

СА 373657 05.12.1996
Хортицьким РВ УМВС
України в Запорiзькiй

областi

0 0.00000000000 0 0 0 0

Член
Наглядової

ради

Шлендер
Олександр
Леонiдович

СЮ 129171 03.04.2009
Жовтневим РВ УМВС
України в Запорiзькiй

областi

0 0.00000000000 0 0 0 0

Генеральний
директор

Печонкiн
Анатолiй

Олександрович

СВ 436274 03.11.2011
Орджонiкiдзевським РВ

УМВС України в
Запорiзькiй областi

0 0.00000000000 0 0 0 0

Ревiзор Оганесян Лiана
Санасарiвна

СК 014332 09.06.1995
Згурiвським РВ ГУ МВС

України в Київськiй областi
0 0.00000000000 0 0 0 0

Усього 0 0.00000000000 0 0 0 0
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

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

Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ Місцезнаходження

Дата
внесення

до
реєстру

Кількість
акцій

(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

Товариство з
обмеженою

вiдповiдальнiстю
"Компанiя з

управлiння активами
"ЮНIВЕС" Пайового

венчурного
iнвестицiйного фонду
недиверсифiкованого
виду закритого типу

"ВЕС-IНВЕСТ"

34718165

03680 Україна м.
Київ Голосiївський

Київ
Червоноармiйська,

72

18.02.2011 863900 48.78090000000 863900 0 0 0

Приватне акцiонерне
товариство "Страхова
компанiя "ЮНIВЕС"

32638319

03680 Україна м.
Київ Голосiївський

Київ
Червоноармiйська,

72

18.02.2011 602133 33.99999000000 602133 0 0 0

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної

особи*

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

паспорт**

Дата
внесення

до
реєстру

Кількість
акцій

(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

Усього 1466033 82.78089000000 1466033 0 0 0
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*
чергові позачергові

X

Дата проведення 22.04.2013

Кворум зборів** 82.780900000

Опис

Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Обрання Голови та секретаря Зборiв акцiонерiв.
3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Зборiв акцiонерiв.
4. Звiти Наглядової ради, Ревiзора, Генерального директора та прийняття рiшень за наслiдками їх розгляду.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства.
7. Попереднє схвалення значних правочинiв.
8. Погодження умов операцiй з активами Товариства, укладених Товариством правочинiв.
9. Обрання Ревiзора, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договору з Ревiзором.
Вирiшили:
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi: Кальф Г.В. – голова комiсiї, Корольов О.М. – член комiсiї.
2. Обрати Головою Загальних зборiв Печонкiна Анатолiя Олександровича, секретарем – Кальф Ганну Валентинiвну.
3. Затвердити регламент: на доповiдi з одного питання порядку денного - до 5 хвилин, для вiдповiдi на питання – до 2
хвилин, питання подаються письмово акцiонерами Головi та секретарю зборiв, загалом на розгляд кожного питання – до 7
хвилин. Фото-, аудiо-, вiдео зйомка зборiв забороняються.
4. Звiти взяти до уваги та затвердити.
5. Затвердити рiчний звiт Товариства.
6. У зв’язку з вiдсутнiстю прибутку не здiйснювати розподiлу прибутку господарської дiяльностi. Врахувати можливiсть
зменшення непокритого збитку вiд господарської дiяльностi за рахунок позитивних результатiв дiяльностi Товариства в
майбутнiх звiтних перiодах.
7. Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття
цього рiшення, а саме: по 22 квiтня 2014 року включно; характер правочинiв: правочини купiвлi-продажу рухомого та
нерухомого майна, поставки, найму, користування, позички, пiдряду, перевезення, транспортного експедирування, позики,
кредиту, страхування, комiсiї, доручення, банкiвського вкладу, зберiгання, застави, iпотеки, договори про надання послуг,
управлiння майном, переведення боргу, уступки права вимоги, комерцiйної концесiї; гранична сукупна вартiсть значних
правочинiв 20 000 000,00 грн. (Двадцять мiльйонiв гривень 00 коп.) Правочини, якi вiдповiдно до п. 8.5. Статуту
Товариства вчиняються за рiшенням Наглядової ради, можуть бути вчиненi лише за наявностi вiдповiдного рiшення
Наглядової ради, навiть якщо вони вiдповiдають критерiям, викладеним вище у цьому рiшеннi Загальних зборiв.
8. «Погодити умови наступних правочинiв Товариства: змiни до договорiв позики з ТОВ «КУА «ЮНIВЕС» вiд 21.02.2011
та вiд 10.08.2011.»
9. У зв’язку зi спливом строку повноважень Оганесян Лiани Санасарiвни на посадi Ревiзора Товариства обрати Ревiзором
Товариства Оганесян Лiану Санасарiвну, затвердити наступнi умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з
нею: строк договору – до проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв; розмiр винагороди – 1218,00 грн. (Одна тисяча
двiстi вiсiмнадцять гривень 00 коп.) без ПДВ; винагорода нараховується та виплачується одноразово за два робочих днi до
дати проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; права та обов’язки визначаються у вiдповiдностi до
законодавства та Статуту Товариства; уповноважити Голову Загальних зборiв Печонкiна Анатолiя Олександровича вiд
iменi Товариства пiдписати цивiльно-правовий договiр з Ревiзором Товариства Оганесян Л.С. та пiдписувати додатковi
угоди (договори) до нього у випадку змiни його умов.»
Порядок денний Загальних зборiв вичерпано. Черговi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «Бiлоцеркiвсiльрибгосп» оголошенi
закритими.

Вид загальних зборів*
чергові позачергові

X

Дата проведення 04.11.2013

Кворум зборів** 82.780900000

Порядок денний:
1. Обрання Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради.
4. Обрання Голови та членiв Наглядової ради, затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з Головою та членами Наглядової
ради.
5. Затвердження нової редакцiї Статуту.
6. Внесення змiн до Положень про Загальнi збори акцiонерiв, Наглядову раду, Дирекцiю, Ревiзiйну комiсiю шляхом
затвердження їх в новiй редакцiї.
7. Попереднє схвалення значних правочинiв.
8. Погодження умов операцiй з активами Товариства, укладених Товариством правочинiв.
Вирiшили:
1. Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi: Печонкiн Анатолiй Олександрович – Голова лiчильної комiсiї, Комiрний
Олег Олександрович – член лiчильної комiсiї.
2. Обрати Головою Зборiв Кунченко Олександра Євгенiйовича, секретарем – Спренгеля Андрiя Станiславовича.
3. У зв’язку зi звiльненням Донця Сергiя Iвановича з посади члена Наглядової ради за власним бажанням припинити
повноваження Кузнєцова Олександра Анатолiйовича на посадi Голови Наглядової ради 04.11.2013 року (вважати останнiм
днем перебування на посадi), Кунченко Олександра Євгенiйовича на посадi Члена Наглядової ради 04.11.2013 року
(вважати останнiм днем перебування на посадi), Донця Сергiя Iвановича на посадi члена Наглядової ради 04.11.2013 року
(вважати останнiм днем перебування на посадi).
4. 1. Обрати з 05.11.2013 року термiном до 30.04.2016 року Наглядову раду Товариства в наступному складi: Вiд акцiонера
ТОВ «КУА «ЮНIВЕС» ПВIФ «ВЕС-IНВЕСТ» (код ЄДРПОУ: 34718165; код ЄДРIСI: 233563; мiсцезнаходження: 03150, м.
Київ, вул. Червоноармiйська, 72; є власником 863 900 (вiсiмсот шiстдесят три тисячi дев’ятсот) простих iменних акцiй
Товариства; не є афiлiйованою особою до Товариства) - Кузнєцов Олександр Анатолiйович (1966 року народження);
паспорт серiї СВ № 004633 виданий 09.07.1999 року Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi;
акцiями Товариства не володiє; має повну вищу освiту (закiнчив в 1994 роцi Київський державний економiчний
унiверситет за спецiальнiстю «фiнанси i кредит», присвоєно квалiфiкацiю «економiста». Диплом спецiалiста Серiя ЛБ №
000593 видано 30.06.1994 року); основне мiсце роботи - Заступник директора в ТОВ «Таврiйська iнвестицiйна група»;
загальний стаж роботи – 25 рокiв 2 мiсяцi; стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: 26.11.2007 року був призначений на
посаду Директора ТОВ «Таврiйська iнвестицiйна група»; 31.05.2011 року був звiльнений з займаної посади; 01.06.2011
року прийнятий на посаду Заступника директора ТОВ «Таврiйська iнвестицiйна група»; не має непогашеної (не знятої
судимостi); вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю; кандидат не є афiлiйованою
особою Товариства; iншi акцiонери Товариства не є афiлiйованими особами кандидата; пропозицiя щодо цього кандидата
внесена ТОВ «КУА «ЮНIВЕС» ПВIФ «ВЕС-IНВЕСТ»; кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання Головою
Наглядової ради Товариства, в цiй заявi наявнi всi вiдомостi, вказанi вище) – Голова Наглядової ради,
Вiд акцiонера ПрАТ «СК «ЮНIВЕС» (код ЄДРПОУ: 32638319; мiсцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Червоноармiйська,
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Опис

72; є власником 602 133 (шiстсот двi тисячi сто тридцять три) простих iменних акцiй Товариства; не є афiлiйованою
особою до Товариства) - Шлендер Олександр Леонiдович (1967 року народження); паспорт серiї СА № 373657, виданий
Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 05.12.1996 року; акцiями Товариства на володiє; має повну вищу
освiту (закiнчив в 1994 роцi Запорiзький державний унiверситет за спецiальнiстю «фiзика», присвоєно квалiфiкацiю
«Фiзик. Викладач». Диплом спецiалiста Серiя ЛС № 010783 видано 27.06.1994 року); основне мiсце роботи – Директор
ТОВ «Техресурси»; загальний стаж роботи – 28 рокiв 1 мiсяць; стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: 01.01.2000 року був
прийнятий на посаду Директора ТОВ «Техресурси»; не має непогашеної (не знятої судимостi); вiдсутня заборона обiймати
певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю; кандидат не є афiлiйованою особою Товариства; iншi акцiонери
Товариства не є афiлiйованими особами кандидата; пропозицiя щодо цього кандидата внесена ПрАТ «СК «ЮНIВЕС»;
кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, в цiй заявi наявнi всi вiдомостi,
вказанi вище) – член Наглядової ради, Вiд акцiонера ТОВ «КУА «ЮНIВЕС» ПВIФ «ВЕС-IНВЕСТ» (код ЄДРПОУ:
34718165; код ЄДРIСI: 233563; мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська, 72; є власником 863 900
(вiсiмсот шiстдесят три тисячi дев’ятсот) простих iменних акцiй Товариства; не є афiлiйованою особою до Товариства) -
Кунченко Олександр Євгенiйович (1974 року народження); паспорт серiї СЮ № 129171 виданий 03.04.2009 року
Жовтневим РВ ГУМВС України в Запорiзькiй областi; акцiями Товариства не володiє; має повну вищу освiту (закiнчив в
1997 роцi Запорiзьку державну iнженерну академiю за спецiальнiстю «Економiка та управлiння в металургiї», присвоєно
квалiфiкацiю «iнженер-економiст». Диплом спецiалiста Серiя ЛМ № 000942 видано 27.06.1997 року); основне мiсце
роботи – Директор ТОВ «Компанiя з управлiння активами «ЮНIВЕС»; загальний стаж роботи – 22 роки 2 мiсяцi; стаж
роботи протягом останнiх 5 рокiв: 05.12.2007 року був переведений за основним мiсцем роботи на посаду Директора до
ТОВ «Компанiя з управлiння активами «ВЕС» (04.12.2008 року зроблено запис про перейменування компанiї на ТОВ
«Компанiя з управлiння активами «ЮНIВЕС»); не має непогашеної (не знятої судимостi); вiдсутня заборона обiймати
певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю; кандидат не є афiлiйованою особою Товариства; iншi акцiонери
Товариства не є афiлiйованими особами кандидата; пропозицiя щодо цього кандидата внесена ТОВ «КУА «ЮНIВЕС»
ПВIФ «ВЕС-IНВЕСТ»; кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, в цiй
заявi наявнi всi вiдомостi, вказанi вище) – член Наглядової ради.
2. Договори з Головою та членами Наглядової ради не укладати. Голова та члени Наглядової ради виконують свої
обов’язки на безоплатнiй основi.
5. 1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
2. Уповноважити Генерального директора Товариства Печонкiна Анатолiя Олександровича пiдписати вiд iменi акцiонерiв
Товариства нову редакцiю Статуту Товариства.
3. Уповноважити Генерального директора Товариства Печонкiна Анатолiя Олександровича здiйснити всi дiї, необхiднi для
державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства, з правом передоручення.
6. 1. Затвердити новi редакцiї Положень про Загальнi збори акцiонерiв, Наглядову раду, Дирекцiю, Ревiзiйну комiсiю
(ревiзора).
2. Уповноважити Голову Зборiв Кунченко Олександра Євгенiйовича пiдписати вiд iменi Товариства новi редакцiї
Положень про Загальнi збори акцiонерiв, Наглядову раду, Дирекцiю, Ревiзiйну комiсiю (ревiзора).
7. Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством в термiн до 30 квiтня 2014 року включно;
характер правочинiв: правочини купiвлi-продажу рухомого та нерухомого майна, поставки, найму, користування, позички,
пiдряду, перевезення, транспортного експедирування, позики, кредиту, страхування, комiсiї, доручення, банкiвського
вкладу, зберiгання, застави, iпотеки, договори про надання послуг, управлiння майном, переведення боргу, уступки права
вимоги, комерцiйної концесiї; гранична сукупна вартiсть значних правочинiв 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) гривень.
Правочини, якi вiдповiдно до п. 8.5. Статуту Товариства вчиняються за рiшенням Наглядової ради, можуть бути вчиненi
лише за наявностi вiдповiдного рiшення Наглядової ради, навiть якщо вони вiдповiдають критерiям, викладеним вище у
цьому рiшеннi Загальних зборiв.
8. Погодити умови операцiй з активами Товариства, укладених Товариством правочинiв.
Рiшення з усiх питань порядку денного були розглянутi та прийнятi одноголосно. Порядок денний Зборiв вичерпано.
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9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував
звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000

Сума виплачених дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання
дивідендів

Дата виплати дивідендів

Опис Дивiденди не нараховувались та не сплачувались.
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та
по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Iмона-Аудит"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 23500277

Місцезнаходження 02140 Україна м. Київ Дарницький м. Київ проспект Бажана, 26 офiс 95

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 0791

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001

Міжміський код та телефон 0445657722

Факс 0445659999

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть

Опис Номер та дата Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi, виданого
АПУ - № 0791, видано рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 № 98, подовжено
рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.11.2010, № 222/3 до 30.11.2015.
Номер та дата Свiдоцтва АПУ про вiдповiднiсть системи контролю якостi - № 0250, видано
рiшенням Аудиторської палати України вiд 05.07.2012 № 252/4.
Номер та дата Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, видане Нацiональною
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку - № 33 вiд 19.02.2013 (Серiя та номер Свiдоцтва П
000033); свiдоцтво дiйсне до 30.11.2015.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та
по батькові фізічної особи

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФОНДОВА КОМПАНIЯ "ФАВОРИТ"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 23730178

Місцезнаходження 03067 Україна м. Київ Солом'янський Київ Гарматна, 6

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263378

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013

Міжміський код та телефон 0444580545

Факс 0444580545

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис Професiна дiяльнiсть на фондовому ринку: депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи.
Лiцензiя АЕ №263378 строк дiї необмежений.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та
по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 30370711

Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Б. Грiнченка, 3

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 0445854240

Факс 0445854240

Вид діяльності Центральний депозитарiй

Опис Професiна дiяльнiсть на фондовому ринку: Центральний депозитарiй. Здiйснює дiяльнiсть на
пiдставi Закону України та Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв.

Стр. 13 из 29

23.04.2014file://D:\ftp\1\00476688.htm



X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний

номер
Тип цінного

паперу

Форма
існування та

форма випуску

Номінальна
вартість

акцій (грн)

Кількість
акцій

(штук)

Загальна
номінальна

вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

29.11.2010 702/10/1/10

Територiальне
управлiння

Державної комiсiї
з цiнних паперiв

та фондового
ринку в м. Києвi

та Київськiй
областi

UA4000121438
Акція проста

бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні 0.250 1770980 442745.000 100.000000000000

Опис Торгiвля акцiями не здiйснюється на бiржовому або органiзацiйно оформленому позабiржовому ринку. Намiрiв щодо подання заяв для
допуску на бiржi не має. Лiстiнг не проходили.
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XI. Опис бізнесу

У 1996 роцi в результатi об'єднання Бiлоцеркiвського рибкомбiнату та ПМК-8 було створено "Бiлоцеркiвське державне виробниче
сiльськогосподарське рибоводне пiдприємство". 3 вересня 1999 року на базi вищезгадного пiдприємства було створено ВАТ
"Бiлоцеркiвсiльрибгосп". Вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв вiд 31 сiчня 2011 р. (протокол № 13) тип Товариства було
змiнено з Вiдкритого акцiонерного товариства на Приватне акцiонерне товариство, внесено змiни до Статуту Товариства шляхом
прийняття нової редакцiї та обрання керiвних органiв Товариства. Державну реєстрацiю рiшення було проведено 17 лютого 2011 р. № 1
328 107 0006 000172 Бiлоцеркiвською районною державною адмiнiстрацiєю Київської областi.
17 лютого 2011 р. рiшенням Засiдання Наглядової ради Товариства № 1 було звiльнено з посади Генерального директора Гейко Миколу
Олексiйовича та обрано на цю посаду Печонкiна Анатолiя Олександровича. Державну реєстрацiю рiшення було проведено 22 лютого
2011 р. № 1 328 107 0007 000172 Бiлоцеркiвською районною державною адмiнiстрацiєю Київської областi.

 
Господарство має Ставищанський та Бiлоцерiвський рибгоспи, коптильний цех та риборозплiдник, дiльницю ПМД та селекцiйну
дiльницю. Товариство не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв. Змiни невiдбувались.

 
1. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу – 5 осiб.
2. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом – (вiдсутнi) осiб.
3. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу – (вiдсутнi) осiб.
Фонд оплати працi за 2013 рiк 114 006,04 грн.

 
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

 
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.

 
Облiкова полiтика на товариствi ведеться у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку. Нарахування амортизацiї
основних засобiв проводилось у вiдповiдностi до українського податкового законодавства.

 
Основними товарами, що виробляє пiдприємство, є товарна риба, рибопосадковий матерiал. Основними ринками збуту продукцiї є ринки
м. Києва та Бiлої Церкви, а також Бiлоцеркiвський КХП. Виробництво риби є сезонним. Найбiльшi обсяги виробництва риби припадають
на весняний та осiннiй перiоди. Конкурентами товариства можна вважати всi рибоводнi структури Київської областi.

 
Основних придбань активiв за останнi п'ять рокiв на 230,3 тис.грн.

 
Протягом звiтного року не укладалися правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або з членами виконавчого
органу.

 
Всi основнi засоби перебувають у власностi Товариства. Обмежень на використання основних засобiв емiтента не iснує. Планiв щодо
капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв немає.

 
На дiяльнiсть пiдприємства iстотно впливають негативнi природнi явища, податкова полiтика держави, екологiчнi проблеми.

 
У 2013 роцi було сплачено штраф, пенi, неустойки - 965,23 грн.

 
Фiнансування дiяльностi здiйснюються власними коштами та позичиними коштами.

 
Зазначенi договора на кiнець 2013 року вiдсутнi.

 
На найближче майбутнє планується пiдвищити обсяги виробництва.

 
За звiтний рiк дослiджень та розробок не має.

 
д/н

 
Iнша iнформацiя вiдсутня.
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

3. Інформація про зобов'язання емітента

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду

1. Виробничого
призначення: 805.500 705.300 0.000 0.000 805.500 705.300

будівлі та
споруди 643.460 563.535 0.000 0.000 643.460 563.535

машини та
обладнання 94.037 82.520 0.000 0.000 94.037 82.520

транспортні
засоби 47.280 41.612 0.000 0.000 47.280 41.612

інші 20.723 17.633 0.000 0.000 20.723 17.633

2. Невиробничого
призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

будівлі та
споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

машини та
обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

транспортні
засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Усього 805.500 705.300 0.000 0.000 805.500 705.300

Опис Основнi засоби вiдображаються в балансi за первiсною вартiстю. На початок року власнi основнi засоби врахованi на балансi за первiсною
вартiстю в сумi 1897,6 тис.грн., на кiнець року – 1897,6 тис.грн. Протягом 2013 року первiсна вартiсть власних основних засобiв Товариства не
змiнювалась. Дооцiнка основних засобiв протягом 2013 року не проводилась. Знос нараховується прямолiнiйним методом, виходячи з строку
корисної експлуатацiї. Знос основних засобiв станом на 31.12.2013 р. складає 1192,3 тис.грн. Ступiнь зносу власних основних засобiв становить
в середньому 62,8 %. Обмежень щодо використання власних основних засобiв не iснує.

Найменування показника За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість чистих
активів (тис. грн) -3874.400 -1279.700

Статутний капітал (тис. грн.) 443.000 443.000

Скоригований статутний
капітал (тис. грн) 443.000 443.000

Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення
вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485.

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв меньше за розмiр Статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу
(тис. грн.)

Відсоток за користування коштами
(відсоток річних) Дата погашення

Кредити банку X 0.000 X X

у тому числі:  

Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X

за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском):

X 0.000 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):

X 0.000 X X

за векселями (всього) X 0.000 X X

за іншими цінними паперами (у тому числі за
похідними цінними паперами)(за кожним
видом):

X 0.000 X X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні
права (за кожним видом):

X 0.000 X X

Податкові зобов'язання X 0.000 X X

Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X

Інші зобов'язання X 4898.000 X X

Усього зобов'язань X 4898.000 X X

Опис: Залишок по довгостроковим позикам станом на 01.01.14р. складає 4 898 тис.грн.: - по договору б/н вiд 21.02.11р.
сума боргу 3265 тис.грн. - по договору №2 вiд 10.08.11р. сума боргу 1 633 тис.грн.
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XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
періоду

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Дата виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії Вид інформації

1 2 3

04.11.2013 04.11.2013 Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Аудиторська фiрма «Iмона-Аудит»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23500277

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Київ, вул. Бажана, 26 офiс 95

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України 0791 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 33 П 000033 19.02.2013 30.11.2015

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013

Думка аудитора*** відмова від висловлення думки

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Аудиторська фiрма «Iмона-Аудит»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23500277

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Київ, вул. Бажана, 26 офiс 95

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України 0791 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 33 П 000033 19.02.2013 30.11.2015

Текст аудиторського висновку (звіту)

Згiдно з Договором № 78 вiд 03 березня 2014 року ТОВ «Аудиторська фiрма «Iмона-Аудит» (надалi – Аудитор) ), яка внесена в Реєстр суб’єктiв аудиторської
дiяльностi згiдно з Свiдоцтвом № 0791, виданим рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 року № 98, подовжено рiшенням Аудиторської палати
України вiд 30.11.2010 року № 222/3 до 30.11.2015 року та свiдоцтво про внесення в реєстр аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки

професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 33 вiд
19.02.2013 року (Серiя та номер Свiдоцтва П 000033), свiдоцтво дiйсне до 30.11.2015 року; свiдоцтво АПУ про вiдповiднiсть системи контролю якостi (номер

бланку № 0250, рiшення АПУ вiд 05.07.2012 року № 252/4), провела незалежну аудиторську перевiрку первинних та установчих документiв, бухгалтерського облiку
та фiнансових звiтiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП» (надалi – Товариство) у складi:

• Балансу (форма № 1-м) станом на 31 грудня 2013 року,
• Звiту про фiнансовi результати (форма № 2-м) за 2013 рiк

(надалi – фiнансовi звiти) на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству i встановленим нормативам.
Основнi вiдомостi про ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП» наведенi в Таблицi 1.

Таблиця 1
№ з/п Показник Значення

1 Повне найменування Товариства Приватне акцiонерне товариство «БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП»
2 Скорочене найменування Товариства ПрАТ « БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП »

3 Органiзацiйно-правова форма Акцiонерне товариство
4 Код за ЄДРПОУ 00476688

5 № свiдоцтва про державну реєстрацiю та дата видачi свiдоцтва Свiдоцтво серiї А01 № 776048;
Номер запису в ЄДР юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв 1 328 105 0006 000172;

Дата проведення державної реєстрацiї 03 вересня 1999 р.
Дата замiни свiдоцтва 17 лютого 2011 р.

6 Мiсце проведення державної реєстрацiї Бiлоцеркiвська районна державна адмiнiстрацiя Київської областi
7 Мiсцезнаходження юридичної особи 09132, Київська область, Бiлоцеркiвський район, село Вiльна Тарасiвка, вулиця Травнева, будинок 2А

8 Види дiяльностi за КВЕД-2010 03.22 Прiсноводне рибництво (аквакультура)
03.12 Прiсноводне рибальство

10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподiбних та молюскiв
46.38 Оптова торгiвля iншими продуктами харчування, у тому числi рибою, ракоподiбними та молюсками
47.81 Роздрiбна торгiвля з лоткiв i на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами

47.99 Iншi види роздрiбної торгiвлi поза магазинами
9 Керiвник Печонкiн Анатолiй Олександрович

Назва Товариства, його органiзацiйно-правова форма господарювання та види дiяльностi вiдповiдають Статуту та вiдображенi в Статутi достовiрно.
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi

акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства.
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Нацiональних

положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та
використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок

шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиторської перевiрки. Аудитором проведена аудиторська

перевiрка у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» № 3125-XII вiд 22.04.1993 р. (в редакцiї Закону № 140-V вiд 14.09.2006 р.) та
Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi.
Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що

фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Перевiрка проводилася у вiдповiдностi з вимогами Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» №
3480-IV вiд 23.02.2006 р., Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» № 448/96-ВР вiд 30.10.1996 р. (зi змiнами та доповненнями)

iнших законодавчих актiв України та нормативних документiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi
судження аудитора, яке ґрунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв,

аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських
процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає

також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та загального представлення
фiнансової звiтностi облiковим принципам, що є загальноприйнятими в Українi.

Аудитор вважає, що в процесi проведення аудиторської перевiрки отримано достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення думки щодо фiнансової
звiтностi Товариства.
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Висновки аудитора ґрунтуються на документах та iнформацiї, наданих Товариством в процесi виконання роботи. Аудитори не виключають наявностi документiв та
iнформацiї, якi не були їм наданi, i якi б могли вплинути на формування думки. За повноту та достовiрнiсть наданої для аудиторської перевiрки iнформацiї несуть

вiдповiдальнiсть посадовi особи Товариства, якi надали таку iнформацiю.
Аудиторський висновок складений згiдно з вимогами чинного законодавства, Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї
бухгалтерiв, зокрема Мiжнародного стандарту аудиту 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», Мiжнародного стандарту аудиту 705

«Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора» та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку та у вiдповiдностi до рiшень
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

Перiод проведення перевiрки: з 01 березня по 15 березня 2013 року.
Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв та зобов’язань Товариства станом на 31 грудня 2013 року, однак за допомогою вiдповiдних аудиторських
процедур отримали можливiсть пiдтвердити суму активiв та зобов’язань, вiдображених в фiнансових звiтах Товариства станом на 31 грудня 2013 року, в межах

рiвня суттєвостi, визначеного вiдповiдно до листа Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.07.2003 р. № 04230-04108.
На думку аудитора, фiнансовi звiти Товариства за 2013 рiк складенi на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв.

Фiнансова звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 25 «Фiнансова звiтнiсть суб’єкта малого
пiдприємництва», який затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000 р. № 39 (iз змiнами та доповненнями), та вiдображає достовiрно в усiх

суттєвих аспектах фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП» станом на 31 грудня 2013 року, його
фiнансовi результати за 2013 рiк у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.

На думку аудитора, до модифiкацiї аудиторської думки призвiв вплив коригувань, що могли б бути потрiбними, якщо б ми були в змозi бути присутнi при
iнвентаризацiї активiв та зобов’язань, фiнансовi звiти Товариства вiдображають справедливо i достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства

станом на 31 грудня 2013 року, його фiнансовi результати у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
На думку аудитора, до модифiкацiї аудиторської думки призвiв вплив коригувань, що могли б бути потрiбними, якщо б ми були в змозi бути присутнi при

iнвентаризацiї активiв та зобов’язань, фiнансова звiтнiсть надає правдиву та неупереджену iнформацiю про фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП», справедливо та достовiрно вiдображає результати дiяльностi та рух власного капiталу Товариства за 2013 рiк згiдно
з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдає вимогам чинного законодавства, нормативним актам, аналiтичному облiку та первинним

документам Товариства
Ведення бухгалтерського облiку вiдповiдає Нацiональним стандартам бухгалтерського облiку, забезпечує регулярний збiр i належну обробку iнформацiї, необхiдної

для складання фiнансової звiтностi.
Аудитори зазначають про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства статутним документам.

На думку аудиторiв, формування та сплата статутного капiталу Товариства в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Частка держави в статутному капiталi Товариства вiдсутня.

Розмiр статутного капiталу Товариства станом на 31 грудня 2013 року вiдповiдає вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам.
Вартiсть чистих активiв менша за розмiр статутного капiталу Товариства станом на 31 грудня 2013 року, що не вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах, ми звертаємо увагу на додаткову iнформацiю, яка подається до Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, при реєстрацiї випуску та

проспекту емiсiї цiнних паперiв згiдно Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» № 3480-IV вiд 23.02.2006 р. та рiшень Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку.

Додаткова iнформацiя
про проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi

Приватного акцiонерного товариства «БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП»
станом на 31 грудня 2013 року

Стан бухгалтерського облiку Товариства
Товариство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому

виразi шляхом безперервного документального i взаємопов’язаного їх вiдображення.
Облiк повнiстю автоматизований.

Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах-
ордерах та аналiтичних вiдомостях. Пiд час перевiрки змiсту наданих бухгалтерських звiтних форм, аудиторами встановлено, що показники в них взаємопов’язанi i
тотожнi мiж собою, в цiлому вiдповiдають даним реєстрiв бухгалтерського облiку, у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдображенi усi показники, якi мають суттєвий

вплив на звiтнiсть.
Пiд час перевiрки були розглянутi бухгалтерськi принципи оцiнки окремих статей балансу, використанi керiвництвом Товариства, та зроблено оцiнку вiдповiдностi

застосованих принципiв нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi., чинним протягом перiоду перевiрки.
При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Товариства за 2013 рiк складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi

первинних документiв.
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 25 «Фiнансова звiтнiсть суб’єкта малого

пiдприємництва», який затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000 р. № 39 (iз змiнами та доповненнями).
На основi проведених аудиторами тестiв встановлено, що бухгалтерський облiк в цiлому ведеться на Товариствi у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996 - XIV (зi змiнами i доповненнями) (далi – Закон № 996), затверджених Положень

(стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших законодавчих та нормативно – правових документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї

За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2013 року на балансi у статтi «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї» не облiковуються, що в цiлому
вiдповiдає первинним документам та даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку.

Основнi засоби
За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2013 року на балансi облiковуються основнi засоби первiсною вартiстю 1 897,5 тис. грн., що в

цiлому вiдповiдає даним первинних документiв та облiкових регiстрiв.
Сума нарахованого зносу основних засобiв станом на 31 грудня 2013 року склала 1 192,3 тис. грн., що в цiлому вiдповiдає даним первинних документiв та облiкових

регiстрiв.
Данi щодо вартостi основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв, нематерiальних активiв Товариства наведено в Таблицi 2.

Таблиця 2
Групи основних засобiв Залишок на 31 грудня 2013 р.

(первiсна вартiсть, тис. грн.)
Будинки та споруди 1 453,0

Машини та обладнання 223,9
Транспортнi засоби 114,7

Iнструменти, прилади та iнвентар 78,8
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 27,1

Разом : 1 897,5
На думку аудиторiв, данi фiнансової звiтностi Товариства стосовно основних засобiв в цiлому вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку
Товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам; склад основних засобiв, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки в цiлому вiдповiдають вимогам
Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби», затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. № 92 (iз змiнами i

доповненнями).
Дебiторська заборгованiсть

Станом на 31 грудня 2013 року на балансi Товариства не облiковується довгострокова дебiторська заборгованiсть, що в цiлому вiдповiдає даним первинних
документiв та облiкових регiстрiв.

Дебiторська заборгованiсть Товариства за товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2013 року облiковується на балансi в сумi 87,6 тис. грн. , що в цiлому
вiдповiдає первинним документам та даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку. Резерв сумнiвних боргiв Товариством в 2013 роцi не нараховувався.

Станом на 31 грудня 2013 року резерв сумнiвних боргiв складає 0 тис. грн.. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображена в балансi Товариства
в розмiрi 87,6 тис. грн. за чистою вартiстю реалiзацiї. Простроченої дебiторської заборгованостi не виявлено.

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31 грудня 2013 року облiковується на балансi в сумi 278,6 тис. грн..
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Товариства станом на 31 грудня 2013 року облiковується на балансi в сумi 11,0 тис. грн.

На думку аудиторiв бухгалтерський облiк поточної дебiторської заборгованостi здiйснюється Товариством в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до Положення
(стандарту) бухгалтерського облiку 10 «Дебiторська заборгованiсть», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999 р. № 237 (зi змiнами i

доповненнями).
Облiк запасiв

За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2013 року на балансi облiковуються виробничi запаси в сумi 2 845,8 тис. грн., що в цiлому
вiдповiдає даним первинних документiв та облiкових регiстрiв.

За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2013 року на балансi готова продукцiя не облiковується, що в цiлому вiдповiдає даним первинних
документiв та облiкових регiстрiв.

Придбанi (отриманi) запаси зараховуються на баланс Товариства за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть запасiв визначається згiдно з Положенням (стандартом)
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бухгалтерського облiку 9 «Запаси», затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.1999 року № 246 (зi змiнами i доповненнями) (далi - П(С)БО 9).
Аналiтичний облiк запасiв ведеться Товариством у вiдомостях по кожному виду запасiв окремо у розрiзi найменувань.

На думку аудиторiв, запаси Товариства класифiкованi i облiковуються вiдповiдно до Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв,
капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. № 291 (зi змiнами

i доповненнями) (далi – Iнструкцiя № 291).
Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими особами Товариства та затвердженi в установленому порядку.

Облiк запасiв Товариство здiйснює в цiлому у вiдповiдностi iз вимогами П(С)БО 9.
Фiнансовi iнвестицiї

За наслiдками проведеного аудиту на пiдставi даних первинних документiв, регiстрiв аналiтичного та синтетичного облiку встановлено, що станом на 31 грудня
2013 року на балансi Товариства довгостроковi та поточнi фiнансовi iнвестицiї не облiковуються.

Грошовi кошти
Залишок грошових коштiв Товариства станом на 31 грудня 2013 року склав 7,0 тис. грн., що вiдповiдає банкiвським випискам та даним, вiдображеним в фiнансовiй

звiтностi Товариства.
Iншi оборотнi активи

За наслiдками проведеного аудиту на пiдставi даних первинних документiв, регiстрiв аналiтичного та синтетичного облiку встановлено, що станом на 31 грудня
2013 року на балансi Товариства не облiковуються iншi оборотнi активи.

Витрати майбутнiх перiодiв
За наслiдками проведеного аудиту на пiдставi даних первинних документiв, регiстрiв аналiтичного та синтетичного облiку встановлено, що станом на 31 грудня

2013 року на балансi Товариства не облiковуються витрати майбутнiх перiодiв.
Визнання, облiк та оцiнка зобов’язань Товариства

Аудиторами дослiджено, що визнання, облiк та оцiнка зобов‘язань Товариства в цiлому вiдповiдають вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 11
«Зобов’язання», затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 р. № 20 (iз змiнами i доповненнями).

Станом на 31 грудня 2013 року на бухгалтерських рахунках Товариства облiковуються забезпечення наступних витрат i цiльове фiнансування в сумi 2,7 тис. грн..,
що в цiлому вiдповiдає даним первинних документiв та облiкових регiстрiв.

Iншi довгостроковi позики на балансi Товариства станом на 31 грудня 2013 року облiковуються в сумi 4 898,0 тис. грн., що в цiлому вiдповiдає даним первинних
документiв та облiкових регiстрiв.

Станом на iншi довгостроковi зобов’язання на балансi Товариства станом на 31 грудня 2013 року облiковуються в сумi 52,8 тис. грн.., що в цiлому вiдповiдає даним
первинних документiв та облiкових регiстрiв.

Станом на 31 грудня 2013 року на бухгалтерських рахунках Товариства облiковуються кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги в сумi 31,6 тис.
грн.., що в цiлому вiдповiдає даним первинних документiв та облiкових регiстрiв.

Станом на 31 грудня 2013 року на бухгалтерських рахунках Товариства облiковуються поточнi зобов’язання зi страхування в сумi 1,1 тис. грн., що в цiлому
вiдповiдає даним первинних документiв та облiкових регiстрiв.

Станом на 31 грудня 2013 року на бухгалтерських рахунках Товариства облiковуються поточнi зобов’язання з оплати працi в сумi 3,7 тис. грн., що в цiлому
вiдповiдає даним первинних документiв та облiкових регiстрiв.

Iншi поточнi зобов’язання Товариства станом на 31 грудня 2013 року складають 2 819,7 тис. грн.., що в цiлому вiдповiдає даним первинних документiв та даним
реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку.

Власний капiтал
За даними Балансу власний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2013 року складає суму (3 874,4) тис. грн.

Вiн складається iз статутного капiталу в розмiрi 442,7 тис. грн., додаткового капiталу в розмiрi 488,1 тис. грн.. та суми непокритого збитку в розмiрi 4 805,2 тис. грн.

Резервного капiталу та неоплаченого капiталу станом на 31 грудня 2013 року Товариство не має.
На думку аудитора, розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2013 року достовiрно.

Статутний капiтал
Для облiку статутного капiталу Товариство використовує рахунок бухгалтерського облiку 401 «Статутний капiтал».

Статутний капiтал ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП» станом на 31 грудня 2013 року складає 442 745,00 грн.
(Чотириста сорок двi тисячi сiмсот сорок п’ять грн.. 00 коп.), який складається з 1 770 980 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 коп. (Свiдоцтво про

реєстрацiю випуску акцiй вiд 29 листопада 2010 р. № 702/10/1/10, видане ДКЦПФР на випуск простих iменних акцiй в без документарнiй формi).
Неоплачений капiтал Товариства станом на 31 грудня 2013 року вiдсутнiй.

Станом на 31 грудня 2013 р. акцiї розмiщенi наступним чином:
Таблиця 3

№ з/п Акцiонери Товариства Кiлькiсть акцiй Сума, грн.. %% вiдношення до загальної кiлькостi акцiй
1 Акцiонери – фiзичнi особи (93 чол.) 304 947 76 236,75 17,2191

2 ТОВ «КУА «ЮНIВЕС» ПВIФ «ВЕС – IНВЕСТ», ЄДРПОУ 34718165; 03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська, 72 863 900 215 975,00 48,7809
3 ПрАТ «СК «ЮНIВЕС», ЄДРПОУ 32638319; 03680, м. Київ, вул. Червоноармiйська, 72 602 133 150 533,25 34,0000

ВСЬОГО: 1 770 980 442 745,00 100,0000
Таким чином, за результатами аудиторської перевiрки встановлено, що станом 31 грудня 2013 року зареєстрований та сплачений Статутний капiтал ПРИВАТНОГО

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП» становить 442 745,00 грн. (Чотириста сорок двi тисячi сiмсот сорок п’ять грн.. 00 коп.), який
складається з 1 770 980 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 коп., що вiдповiдає вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам.

Неоплачений капiтал Товариства станом на 31 грудня 2013 року вiдсутнiй.
Аудитори зазначають про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства установчим документам.

Щодо вартостi чистих активiв
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2013 року становить суму (3 874,4) тис. грн., що вiдповiдає пiдсумку роздiлу I пасиву Балансу Товариства
на вказану дату. Розрахунок вартостi чистих активiв проведено на пiдставi Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485.

Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2013 року менша за розмiр Статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Доходи

Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку Товариства здiйснюється на пiдставi наступних первинних документiв: актiв виконаних робiт (послуг), виписок
банку, розрахункових вiдомостей та iнших первинних документiв, передбачених статтею 9 Закону № 996.

За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi вiдображенi в журналах – ордерах та оборотно – сальдових вiдомостях, наданих аудиторам стосовно
доходiв Товариства за 2013 рiк в цiлому вiдповiдають первинним документам.

Бухгалтерський облiк доходiв здiйснюється Товариством на вiдповiдних субрахунках класу 7 «Доходи» в цiлому у вiдповiдностi з Положенням (стандартом)
бухгалтерського облiку 15 «Доходи», затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999 року № 290 (зi змiнами i доповненнями) (далi – П(С)БО

15) та Наказу про облiкову полiтику.
Структуру доходiв Товариства за даними Звiту про фiнансовi результати за 2013 рiк та даними облiкових регiстрiв та первинних документiв наведено в Таблицi 4.

Структура доходiв Товариства за 2013 рiк
Таблиця 4

Доходи Товариства Сума (тис. грн.)
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 1 044,4

Непрямi податки та iншi вирахування з доходу (174,0)
Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 870,4

Iншi операцiйнi доходи 311,2
Iншi доходи 0,6
Разом 1 182,2

На думку аудиторiв, бухгалтерський облiк iнших доходiв Товариства в усiх суттєвих аспектах ведеться у вiдповiдностi до норм П(С)БО 15.
Витрати

На думку аудиторiв, облiк витрат Товариства ведеться в цiлому вiдповiдно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 «Витрати», затвердженого
наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.99 р. № 318 (зi змiнами i доповненнями) (далi – П(С)БО 16).

Вiдображення витрат Товариства за 2013 рiк здiйснювалось на вiдповiдних рахунках облiку витрат згiдно Плану рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї про
застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженою наказом

Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. № 291 (зi змiнами i доповненнями).
Бухгалтерський облiк витрат Товариства за 2013 рiк здiйснюється на пiдставi наступних первинних документiв: актiв виконаних робiт (послуг), накладних, iнших

первинних та розрахункових документiв.
За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi, якi вiдображено в оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудиторам, в основному вiдповiдають

первинним документам та даним фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк.
Структуру витрат Товариства за даними Звiту про фiнансовi результати за 2013 рiк та даними облiкових регiстрiв та первинних документiв наведено в Таблицях 5.
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Структуру витрат Товариства за 2013 рiк
Таблиця 5

Витрати дiяльностi Товариства Сума (тис. грн.)
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2 511,9

Iншi операцiйнi витрати 212,9
Iншi витрати 1 049,2

Разом 3 774,0
За 2013 рiк Товариство отримало збиток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування 2 591,8 тис. грн.., податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi в 2013 роцi склав

2,9 тис. грн.. Таким чином фiнансовим результатом дiяльностi Товариства за 2013 рiк є збиток у розмiрi 2 594,7 тис. грн.. З урахуванням суми непокритого збитку
станом на 31 грудня 2012 року в сумi 2 210,5 тис. грн., сума непокритого збитку Товариства станом на 31 грудня 2013 року складає 4 805,2 тис. грн.

Аудитори вважають, що звiт про фiнансовi результати за 2013 рiк в усiх суттєвих аспектах повно i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв та витрат
Товариства та результат його дiяльностi.

На думку аудитора, фiнансовi звiти Товариства вiдображають справедливо i достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня
2013 року, його фiнансовi результати у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.

Не змiнюючи нашої думки стосовно достовiрностi в усiх суттєвих аспектах фiнансових звiтiв Товариства за 2013 рiк, вважаємо за необхiдне зазначити, що iнша
особлива iнформацiя про Товариство, розкриття якої передбачено статтею 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23 лютого 2006 року №

3480-IV, а саме:
22 квiтня 2013 року Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП» (протокол № 16) попередньо
схваленi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рiшення, погодженi умови операцiй з активами та обрано ревiзором

Товариства Оганесян Лiану Санасарiвну.
4 листопада 2013 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП» (далi -

Товариство) прийнято наступнi рiшення:
- на пiдставi особистої заяви та ч. 1 ст. 38 Кодексу законiв про працю України з посади члена Наглядової ради звiльнено (вважати останнiм днем перебування на
посадi 4 листопада 2013 року) Донця Сергiя Iвановича (паспорт серiї СА № 835781, виданий 08.08.1998 року Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй

областi); частка у статутному капiталi емiтента 0,00%; розмiр пакета акцiй – 0 штук; обґрунтування змiн: додержання порядку формування та вiдкликання органiв
управлiння Товариства; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; на посадi перебував з 29 серпня 2011 року,

- на пiдставi вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та дiючої редакцiї Статуту Товариства з посади Голови Наглядової ради звiльнено (вважати
останнiм днем перебування на посадi 4 листопада 2013 року) Кузнєцова Олександра Анатолiйовича (паспорт серiї СВ № 004633 виданий 09.07.1999 року

Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi); частка у статутному капiталi емiтента 0,00%; розмiр пакета акцiй – 0 штук; обґрунтування змiн:
додержання порядку формування та вiдкликання органiв управлiння Товариства; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; на посадi

перебував з 29 серпня 2011 року,
- на пiдставi вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та дiючої редакцiї Статуту Товариства з посади члена Наглядової ради звiльнено (вважати останнiм

днем перебування на посадi 4 листопада 2013 року) Шлендера Олександра Леонiдовича (паспорт серiї СЮ № 129171, виданий 03.04.2009 року Жовтневим РВ
ГУМВС України в Запорiзькiй областi); частка у статутному капiталi емiтента 0,00%; розмiр пакета акцiй – 0 штук; обґрунтування змiн: додержання порядку

формування та вiдкликання органiв управлiння Товариства; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; на посадi перебував з 29 серпня 2011
року,

- на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства» на посаду Голови Наглядової ради обрано вiд акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Компанiя з управлiння активами «ЮНIВЕС» Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «ВЕС-IНВЕСТ» (вважати першим днем перебування на посадi 5 листопада

2013 року) Кузнєцова Олександра Анатолiйовича (паспорт серiї СВ № 004633 виданий 09.07.1999 року Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй
областi) термiном до 30 квiтня 2016 року; частка у статутному капiталi емiтента 0,00%; розмiр пакета акцiй: 0 штук; обґрунтування змiн: необхiднiсть формування

правомочного складу Наглядової ради; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом своєї дiяльностi обiймав посади:
Орджонiкiдзевське вiддiлення Промстройбанку СРСР м. Запорiжжя: iнженер, старший iнженер, керiвник сектору iнженерно-технiчного контролю, старший iнженер

вiддiлу кредитування пiдприємств металургiйного та нафтохiмiчного комплексiв; Запорiзьке обласне управлiння Державного комерцiйного Промстройбанку:
старший економiст, провiдний економiст; АО СК «Запорiжжя-Вексель» (ЗАТ «СК «Вексель–ФСА», ЗАТ «СК «Веско»): Голова Правлiння; АСО «Вексель»:

Генеральний директор; ТОВ «Таврiйська iнвестицiйна група»: Директор, Заступник директора; ПрАТ «СК «ЮНIВЕС» - Голова Наглядової ради;
- на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства» на посаду члена Наглядової ради обрано вiд акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Компанiя з управлiння активами «ЮНIВЕС» Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «ВЕС-IНВЕСТ» (вважати першим днем перебування на посадi 5 листопада

2013 року) Кунченко Олександра Євгенiйовича (паспорт серiї СА № 373657, виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 05.12.1996 року)
термiном до 30 квiтня 2016 року; частка у статутному капiталi емiтента 0,00%; розмiр пакета акцiй: 0 штук; обґрунтування змiн: необхiднiсть формування

правомочного складу Наглядової ради; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом своєї дiяльностi обiймав посади: Запорiзьке
спецiалiзоване машиноуправлiння № 459 трест «Запорiжелектромонтаж»: учень електромонтажника, електромонтажник; Запорiзький iндустрiальний iнститут:
бiблiотекар; ЗАТ «СК «Запорiжжя-Вексель» (ЗАТ «СК «Вексель–ФСА», ЗАТ «СК «Веско»): молодший спецiалiст / спецiалiст / старший спецiалiст / провiдний

економiст / начальник вiддiлу iнвестицiй та фiнансового аналiзу, начальник фiнансового департаменту; ТОВ «Промисловi фiнанси»: фондовий брокер, заступник
виконавчого директора по фiнансовим питанням; начальник вiддiлу цiнних паперiв, спецiалiст вiддiлу цiнних паперiв, заступник виконавчого директора; ТОВ

«Техресурси»: заступник директора по фiнансам; ВАТ «Страхова компанiя «Професiйне страхування»: Голова правлiння; ТОВ «Компанiя з управлiння активами
«ВЕС» (ТОВ «Компанiя з управлiння активами «ЮНIВЕС»): начальник вiддiлу з управлiння активами, Директор; ПрАТ «СК «ЮНIВЕС» - член Наглядової ради.

- на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства» на посаду члена Наглядової ради обрано вiд акцiонера Приватне акцiонерне товариство «Страхова
компанiя «ЮНIВЕС» (вважати першим днем перебування на посадi 5 листопада 2013 року) Шлендера Олександра Леонiдовича (паспорт серiї СЮ № 129171

виданий 03.04.2009 року Жовтневим РВ ГУМВС України в Запорiзькiй областi) термiном до 30 квiтня 2016 року; частка у статутному капiталi емiтента 0,00%;
розмiр пакету акцiй – 0 штук; обґрунтування змiн: необхiднiсть формування правомочного складу Наглядової ради; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має; протягом своєї дiяльностi обiймав посади: Виробничо-комерцiйний кооператив «Ритм»: плиточник мозаїк; Виконавчий комiтет Заводської районної

ради народних депутатiв м. Запорiжжя: спецiалiст по контролю за дотриманням правил благоустрою i термiнiв виконання земельних робiт, iнженер / старший
iнженер вiддiлу комунального господарства; Заводська державна адмiнiстрацiя м. Запорiжжя: головний спецiалiст / завiдуючий вiддiлом комунального

господарства; Виконавчий комiтет Заводської районної ради м. Запорiжжя: завiдуючий вiддiлом комунального господарства; ЗАТ «СК «Запорiжжя-Вексель» (ЗАТ
«СК «Вексель ФСА», ЗАТ «СК «ВЕСКО»): управляючий справами, заступник Голови правлiння по загальних питаннях; ВАТ «СК «ЮНIВЕС» (ПрАТ «СК
«ЮНIВЕС»): Заступник Голови правлiння по загальних питаннях, Заступник Генерального директора по загальних питаннях, член Наглядової ради; ТОВ

«Техресурси»: Директор.
Також рiшенням цих зборiв (протокол № 17) було затверджено нову редакцiю Статуту Товариства, державну реєстрацiю якої проведено 04 листопада 2013 року №

1 353 105 0012 005907.
Ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової

звiтностi») аудитором не виявлено.
Довiдка про фiнансовий стан Товариства додається.

Довiдка про фiнансовий стан
Приватного акцiонерного товариства

«БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП»
станом на 31 грудня 2013 року

м. Київ 14 квiтня 2014 року
Аналiз фiнансового стану Товариства проведено на пiдставi даних форми № 1 «Баланс» станом на 31 грудня 2012 року та станом на 31 грудня 2013 року та форми

№ 2 «Звiт про фiнансовi результати» за 2012 рiк та за 2013 рiк.
На пiдставi даних фiнансової звiтностi Товариства аудиторами були розрахованi окремi фiнансовi показники, якi наведенi в Таблицi 8.

Таблиця 8
Показник Формула розрахунку Значення показника

31.12.2012 31.12.2013
1 2 3 4

Коефiцiєнт лiквiдностi Ф1 (р220+р230+р240) / Ф1 р620 0,00700 0,00245
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Ф1 р230 / Ф1 (р430+р480+р620) 0,00170 0,00090

Коефiцiєнт покриття Ф1 р260 / Ф1 р620 2,98296 1,13091
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi Ф1 р260 / Ф1 (р480+р620) 0,72524 0,41374

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi, автономiї) Ф1 р380 / Ф1 р280 -0,20308 -0,98455
Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом Ф1 (р430+р480+р620+р630) / Ф1 р380 -5,9242 -2,01569

Чистий оборотний капiтал (тис. грн.) Ф1 р260 – Ф1 р620 3654 374
Коефiцiєнт рентабельностi активiв Ф2 р150 / Ф1 (р280 (гр.3) + р280 (гр. 4))/2 -0,35654 -0,50694

Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi Ф1 р380 / Ф1 (р480+р620) -0,16886 -0,49628
Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами Ф1 (р380-р080) / р260 -0,37938 -1,41783

Виходячи з вищевикладеного та узагальнюючи результати проведеного аналiзу фiнансового стану можемо зробити висновок, що станом на 31 грудня 2013 року
фiнансовий стан Товариства задовiльний. Данi показники, що характеризують фiнансовий стан та платоспроможнiсть Товариства станом на 31 грудня 2013 року,
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свiдчить про подальшу можливiсть безперервного функцiонування Товариства як суб’єкта господарювання.
Аудитором не виявлено iснування подiй або умов та вiдповiдних дiлових ризикiв, якi можуть поставити пiд сумнiв здатнiсть суб’єкта господарювання

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi ( МСА 570 «Безперервнiсть»).
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму наведенi в Таблицi 9

Таблиця 9
№ з/п Показник Значення

1 Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Аудиторська фiрма «Iмона-Аудит»

2 Код за ЄДРПОУ 23500277
3 Номер та дата Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi, виданого АПУ

Номер та дата Свiдоцтва АПУ про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0791, видано рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 № 98, подовжено
рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.11.2010, № 222/3 до 30.11.2015

№ 0250, видано рiшенням Аудиторської палати України вiд 05.07.2012 № 252/4
4 Номер та дата Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв,

видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку № 33 вiд 19.02.2013 (Серiя та номер Свiдоцтва П 000033); свiдоцтво дiйсне до 30.11.2015
5 Прiзвище, iм.`я, по батьковi аудитора

Номер та дата видачi сертифiката аудитора, виданного АПУ Малета Юрiй Юрiйович
№ 006497, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 18.12.2008 за № 197/3, продовжений рiшення АПУ вiд 31.10 2013 за № 281/2, дiйсний до

18.12.2018
6 Мiсцезнаходження Київ, вул. Бажана, 26 офiс 95

7 Телефон/ факс 565-77-22, 565-99-99
Аудитор Малета Ю.Ю.

(сертифiкат аудитора № 006497, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 18.12.2008 за № 197/3, продовжений рiшення Аудиторської палати
України вiд 31.10 2013 за № 281/2, дiйсний до 18.12.2018)

Генеральний директор Величко О.В.
(сертифiкат аудитора серiя А № 005182, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 109 вiд 23.04.2002, продовжений рiшенням Аудиторської палати

України № 249/3 вiд 26.04.2012 до 23.04.2017; свiдоцтво Українського iнституту розвитку фондового ринку Київського нацiонального економiчного унiверситету
про закiнчення курсiв та складання iспиту за програмою «Фондовий ринок та сучасний аудит фiнансової звiтностi професiйних учасникiв фондового ринку», видане

Величко Ользi Володимирiвнi вiд 19.12.2013, протокол № 1, серiя АФР №13/00019)
Дата аудиторського висновку: 14 квiтня 2014 року
Адреса аудитора: м. Київ, пр. Бажана, 26, оф. 95

тел./факс: (044) 565-77-22, (044) 574-51-75

-

-

-
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Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

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

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

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2013 2 1

2 2012 1 0

3 2011 2 1

Так Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X

Акціонери X

Депозитарна установа X

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє. Ні

Так Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

Так Ні

Підняттям карток X

Бюлетенями (таємне голосування) X

Підняттям рук X

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє. Ні

Так Ні

Реорганізація X

Додатковий випуск акцій

Унесення змін до статуту X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

Інше (запишіть): Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради. Обрання Голови та членiв
Наглядової ради, затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з Головою та членами Наглядової ради.
Затвердження нової редакцiї Статуту. Внесення змiн до Положень про Загальнi збори акцiонерiв, Наглядову раду,
Дирекцiю, Ревiзiйну комiсiю шляхом затвердження їх в новiй редакцiї. Попереднє схвалення значних правочинiв.
Погодження умов операцiй з активами Товариства, укладених Товариством правочинiв.

Так

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

(осіб)

Кількість членів наглядової ради 3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0

Кількість представників держави 0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 3

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 3
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Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

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?

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 3

Так Ні

Стратегічного планування X

Аудиторський X

З питань призначень і винагород X

Інвестиційний X

Інші (запишіть) У складi наглядової ради iнших комiтетiв не
створено

Інші (запишіть) У складi наглядової ради iнших комiтетiв не
створено

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою X

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

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Інше (запишіть) Iнше вiдсутнє.

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): Якi передбаченi чинним законодавством. X

Так Ні

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

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

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

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

Інше (запишіть) Iнше вiдсутнє.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну
комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Ні

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Загальні
збори

акціонерів
Наглядова

рада
Виконавчий

орган
Не належить до

компетенції жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
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Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Так Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого
органу Ні Ні Ні Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

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

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

Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів X

Положення про наглядову раду X

Положення про виконавчий орган X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X

Положення про акції акціонерного товариства X

Положення про порядок розподілу прибутку X

Інше (запишіть): iншi документи вiдсутнi

Інформація
розповсюджується

на загальних
зборах

Публікується у пресі,
оприлюднюється в
загальнодоступній

інформаційній базі даних
НКЦПФР про ринок цінних

паперів

Документи
надаються для
ознайомлення

безпосередньо в
акціонерному

товаристві

Копії
документів
надаються
на запит

акціонера

Інформація
розміщується на
власній інтернет-

сторінці
акціонерного
товариства

Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10
відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Так

Інформація про склад органів управління
товариства Так Так Так Так Так

Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх
проведення Ні Так Так Так Ні

Розмір винагороди посадових осіб
акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Так Ні

Не проводились взагалі X

Менше ніж раз на рік X

Раз на рік X

Частіше ніж раз на рік X

Так Ні

Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X

Виконавчий орган X

Інше (запишіть) Iншi вiдсутнi.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так
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З якої причини було змінено аудитора?

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

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так Ні

Не задовольняв професійний рівень X

Не задовольняли умови договору з аудитором X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X

Інше (запишіть) Вiдсутнi iншi причини.

Так Ні

Ревізійна комісія (ревізор) X

Наглядова рада X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X

Стороння компанія або сторонній консультант X

Перевірки не проводились X

Інше (запишіть) Iншi органи перевiрку не проводили.

Так Ні

З власної ініціативи X

За дорученням загальних зборів X

За дорученням наглядової ради X

За зверненням виконавчого органу X

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

Інше (запишіть) Iншi вiдсутнi.

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

Так Ні

Випуск акцій X

Випуск депозитарних розписок X

Випуск облігацій X

Кредити банків X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів X

Інше (запишіть): не планує залучати iнвестицiй

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

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

Не визначились

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

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом
останніх трьох років? Так

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

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному
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товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/в
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП" за ЄДРПОУ 00476688

Територія за КОАТУУ 3220481001
Організаційно-правова
форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 230

Орган державного
управління за КОДУ -

Вид економічної
діяльності за КВЕД 03.22

Середня кількість
працівників 6

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса Київська обл. Бiлоцеркiвський р-н 09114 село Вiльна Тарасiвка вул.
Травнева 2-А

Форма № 1-м
Баланс на 31.12.2013 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво 020 0.0 0.0

Основні засоби:

- залишкова вартість 030 805.4 705.2

- первісна вартість 031 1897.5 1897.5

- знос 032 ( 1092.1 ) ( 1192.3 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0

- первісна вартість 036 0.0 0.0

- накопичена амортизація 037 ( 0.0 ) ( 0.0 )

Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0 0.0

Інші необоротні активи 070 0.0 0.0

Усього за розділом I 080 805.4 705.2

II. Оборотні активи

Виробничі запаси 100 4850.0 2845.8

Поточні біологічні активи 110 0.0 0.0

Готова продукція 130 3.6 0.0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість 160 150.3 87.6

- первісна вартість 161 161.5 87.6

- резерв сумнівних боргів 162 ( 11.2 ) ( 0.0 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 466.6 278.6

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 12.7 11.0

Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті 230 12.9 7.0

- у тому числі в касі 231 0.0 0.0

- в іноземній валюті 240 0.0 0.0

Інші оборотні активи 250 0.0 0.0

Усього за розділом II 260 5496.1 3230.0

III. Витрати майбутніх періодів 270 0.0 0.0

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0.0 0.0

Баланс 280 6301.5 3935.2

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

1 2 3 4

I. Власний капітал

Статутний капітал 300 442.7 442.7

Додатковий вкладений капітал 320 488.1 488.1
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Резервний капітал 340 0.0 0.0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -2210.5 -4805.2

Неоплачений капітал 360 ( 0.0 ) ( 0.0 )

Усього за розділом I 380 -1279.7 -3874.4

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 2.9 2.7

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 5735.8 4950.8

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків 500 0.0 0.0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0.0 0.0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 54.7 31.6

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом 550 4.4 0.0

- зі страхування 570 0.0 1.1

- з оплати праці 580 4.8 3.7

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття,
утримуваними для продажу 605 0.0 0.0

Інші поточні зобов'язання 610 1783.0 2819.7

Усього за розділом IV 620 1842.5 2856.1

V. Доходи майбутніх періодів 630 0.0 0.0

Баланс 640 6301.5 3935.2

Примітки д/н
Керівник Печонкiн Анатолiй Олександрович
Головний бухгалтер -
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Форма N 2-м
2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 31.12.2013 р.

Стаття Код рядка За звітний період за аналогічний період
попереднього року

1 2 3 4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1044.4 1780.4

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 174.0 ) ( 296.7 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 870.4 1483.7

Інші операційні доходи 040 311.2 282.1

Інші доходи 050 0.6 31.4

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 1182.2 1797.2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 ( 2511.9 ) ( 1841.0 )

Інші операційні витрати 090 ( 212.9 ) ( 71.5 )

у тому числі: 091 0.0 0.0

092 ( 0.0 ) ( 0.0 )

Інші витрати 100 ( 1049.2 ) ( 1704.9 )

Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 3774.0 ) ( 3617.4 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) 130 -2591.8 -1820.2

Податок на прибуток 140 ( 2.9 ) ( 4.7 )

Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 -2594.7 -1824.9

Забезпечення матеріального заохочення 160 0.0 0.0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської
продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0.0 0.0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської
продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0.0 0.0

Примітки д/в
Керівник Печонкiн Анатолiй Олександрович
Головний бухгалтер -
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