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Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

І. Загальні відомості
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в мережі Інтернет 20.04.2017

(дата)
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3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
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іпотечне покриття 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
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31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі
наявності)

 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових
цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. 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)

 

34. Примітки

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності, відомості щодо участі емітента в створенні
юридичних осіб, інформація щодо посади корпоративного секретаря, інформація про рейтингове агентство,
інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв), інформація
про дивіденди, інформація про осіб, послугами яких користується емітент, опис бізнесу, текст аудиторського висновку
(звіту) не надається, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів (відповідно до пп.2) п.1 Глави 4 Розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013). Iнформацiя про органи управлiння емiтента
в розділі "Основні відомості про емітента" не заповнювалась тому, що емiтент є акцiонерним товариством. В розділі
"Основні відомості про емітента" не вказано серію та номер свідоцтва про державну реєстрацію, оскільки свідоцтва про
державну реєстрацію в Товаристві немає. Поточного рахунку в іноземній валюті Товариство не має. Облiгацiї (будь-яких
видів), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй,
Товариством не розміщувалися. Фактiв викупу та продажу раніше викуплених Товариством власних акцiй за звiтний
перiод не було. Інформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, та iнформацiя про обсяги виробництва та
реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнювались тому, що дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період
складає менше ніж 5 млн.грн. Товариство не розміщувало боргові цінні папери, тому інформація про забезпечення
випуску боргових цінних паперів не заповнюється. Інформація про випуски іпотечних облігацій не заповнюється у
зв'язку з тим, що Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій
емітента немає. Iпотечне покриття вiдсутнє, тому Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не
заповнюється. Iпотечнi сертифiкати не розміщувалися. Реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй. Прострочених боржником
строкiв сплати чергових платежiв за кредитним договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено
iпотеками, не було. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не заповнюється у зв'язку з тим, що іпотечні
сертифікати емітентом не випускались (не розміщувались). Реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй. Сертифiкати ФОН
Товариством не випускались (не розміщувались), ФОН немає. У розділі "Відомості про аудиторський висновок (звіт)" не
наводиться інформація про реєстраційний номер, серію та номер, дату видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів,
оскільки емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів. Емiтент не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно
до Мiжнародних стандартiв. Звiт про стан об`єкта нерухомостi вiдсутнiй в зв`язку з тим, що цiльовi облiгацiї, виконання
зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi, товариством не розміщувалися. У товариства немає кодексу
(принципiв, правил) корпоративного управлiння, тому в роздiлi "Залучення iнвестицiй та вдосконалення практики
корпоративного управлiння" не вказана дата його прийняття. Товариство не є фінансовою установою, тому Звіт про
корпоративне управління не заповнюється. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, оскільки
випуск боргових цінних паперів емітентом не здійснювався, відповідна річна фінансова звітність не складалася. Розділ
iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не заповнюється, оскiльки
протягом звiтного перiоду вiдповiднi рiшення органами Товариства не приймалися.



ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) д/н

3. Дата проведення державної реєстрації 03.09.1999

4. Територія (область)* Київська область

5. Статутний капітал (грн) 442745

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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) 3

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

03.22 - Прісноводне рибництво (аквакультура)

03.12 - Прісноводне рибальство

10.20 - Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків

10. Органи управління підприємства д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у.м.Києві

2) МФО банку 380805

3) Поточний рахунок 26004120519

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

Немає

5) МФО банку д/н

6) Поточний рахунок д/н



V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження*** 1975

5) освіта*** Вища

6) стаж роботи (років)*** 21

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав***

ТОВ «РIР», Директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)

08.02.2016, 15.02.2017 року включно

9) опис Повноваження: Генеральний директор є одноосібним виконавчим
органом Товариства, здійснює управління його поточною
діяльністю. Генеральний директор вправі без довіреності діяти від
імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти
правочини від імені Товариства, видавати накази та давати
розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками
Товариства, з урахуванням обмежень, передбачених Статутом та
діючим законодавством України. Обов'язки: дотримуватися чинного
законодавства України та Статуту Товариства; забезпечувати
виконання планів фінансово-господарської діяльності Товариства;
забезпечувати зберігання та ефективне розпорядження майном
Товариства; забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів та
обов’язкових платежів до бюджету, здачу звітності та
адміністративних даних; контролювати роботу і забезпечувати
ефективну взаємодію підрозділів Товариства; зберігати комерційну
таємницю Товариства та здійснювати заходи щодо її охорони;
забезпечувати Наглядовій раді та Ревізійній комісії (ревізору)
Товариства доступ до інформації та документів про діяльність
Товариства, окрім інформації, яку відповідно до чинного
законодавства України заборонено розголошувати цим особам;
здійснювати інші обов’язки, пов’язані з реалізацією його
компетенції. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в
тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам
емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним
акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного
(відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей
за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи
21 рік. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років:
директор, Генеральний директор. Посадова особа не надала згоду
на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших
підприємствах не обіймає. Зміни у персональному складі щодо
посадової особи у звітному періоді: 08.02.2016 р. Наглядовою
радою Приватного акцiонерного товариства
«БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП» (Протокол № 26 вiд 8 лютого 2016
року) прийнято наступнi рiшення щодо змiни складу посадових осiб
емiтента: Продовжити повноваження Печонкiна Анатолiя
Олександровича на посадi Генерального директора строком по
15.02.2017 року включно. Обґрунтування змiн: необхiднiсть
забезпечити керiвництво поточною дiяльнiстю ПрАТ
«БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП».

1) посада* Голова Наглядової ради (представник акціонера)

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження*** 1966

5) освіта*** Вища

6) стаж роботи (років)*** 28

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав***

ТОВ «Таврiйська iнвестицiйна група», заступник директора

8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)

22.04.2016, до 30.04.2019 року включно

9) опис Повноваження: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює
захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції,
визначеної Статутом та чинним законодавством України,
контролює та регулює діяльність Генерального директора. До
компетенції Наглядової ради належить вирішення питань,
передбачених чинним законодавством України, Статутом, а також
переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.
Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання



Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори,
організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші
повноваження, передбачені Статутом. Обов'язки: дiяти в iнтересах
Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх
повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним
законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про
наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та
наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у загальних
зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради; дотримуватися всiх
встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу,
безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не
розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка
стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена наглядової
ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також
використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi
повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан
Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в
тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам
емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним
акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного
(відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей
за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи
28 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років:
директор, Голова Наглядової ради, заступник директора, Голова
Ревізійної комісії. Посадова особа не надала згоду на розкриття
паспортних даних. Обіймає посаду заступника директора і Голови
ревізійної комісії ТОВ «Техресурси», місцезнаходження: 69035,
Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Сталеварiв, 3а; Голови
Наглядової ради ПРАТ "СК "ЮНІВЕС", місцезнаходження: 03150, м.
Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 72. Зміни у персональному
складі щодо посадової особи у звітному періоді: 22.04.2016 року на
чергових загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного
товариства «БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП» (Протокол № 20 вiд
22.04.2016 року) прийнято наступнi рiшення щодо змiни складу
посадових осiб емiтента: Продовжити повноваження Кузнєцова
Олександра Анатолiйовичу на посадi Голови Наглядової ради
строком до 30.04.2019 року включно. Обґрунтування змiн:
необхiднiсть забезпечити формування органiв ПрАТ
«БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП», передбачених його статутом, стаття
33 ЗУ «Про акцiонернi товариства». Посадова особа представляє
інтереси акціонера Товариства.

1) посада* Член Наглядової ради (представник акціонера)

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження*** 1974

5) освіта*** Вища

6) стаж роботи (років)*** 25

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав***

ТОВ «КУА «ЮНIВЕС», директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)

22.04.2016, до 30.04.2019 року включно

9) опис Повноваження: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює
захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції,
визначеної Статутом та чинним законодавством України,
контролює та регулює діяльність Генерального директора. До
компетенції Наглядової ради належить вирішення питань,
передбачених чинним законодавством України, Статутом, а також
переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.
Обов'язки: дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та
не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi
чинним законодавством України, Статутом Товариства,
Положенням про наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами
Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами
акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; особисто брати
участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради;
дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних
iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим
доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську
iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй
члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в
iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати загальним зборам
акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Інформація щодо
розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі,
наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки
Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не
здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів.
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.



Загальний стаж роботи 25 років. Посади, які особа займала
протягом останніх п'яти років: директор, Член Наглядової ради.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Обіймає посаду директора ТОВ «КУА «ЮНIВЕС»,
місцезнаходження: 03150, м.Київ, вул. Червоноармiйська, 72; Члена
Наглядової ради ПРАТ "СК "ЮНІВЕС", місцезнаходження: 03150, м.
Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 72. Зміни у персональному
складі щодо посадової особи у звітному періоді: 22.04.2016 року на
чергових загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного
товариства «БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП» (Протокол № 20 вiд
22.04.2016 року) прийнято наступнi рiшення щодо змiни складу
посадових осiб емiтента: Продовжити повноваження Кунченка
Олександра Євгенiйовича на посадi члена Наглядової ради
строком до 30.04.2019 року включно. Обґрунтування змiн:
необхiднiсть забезпечити формування органiв ПрАТ
«БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП», передбачених його статутом, стаття
33 ЗУ «Про акцiонернi товариства». Посадова особа представляє
інтереси акціонера Товариства.

1) посада* Член Наглядової ради (представник акціонера)

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження*** 1967

5) освіта*** Вища

6) стаж роботи (років)*** 31

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав***

ТОВ «Техресурси», директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)

22.04.2016, до 30.04.2019 року включно

9) опис Повноваження: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює
захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції,
визначеної Статутом та чинним законодавством України,
контролює та регулює діяльність Генерального директора. До
компетенції Наглядової ради належить вирішення питань,
передбачених чинним законодавством України, Статутом, а також
переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.
Обов'язки: дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та
не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi
чинним законодавством України, Статутом Товариства,
Положенням про наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами
Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами
акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; особисто брати
участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради;
дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних
iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим
доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську
iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй
члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в
iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати загальним зборам
акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Інформація щодо
розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі,
наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки
Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не
здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів.
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Загальний стаж роботи 31 рік. Посади, які особа займала протягом
останніх п'яти років: директор, Член Наглядової ради. Посадова
особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обіймає
посаду директора ТОВ «Техресурси», місцезнаходження: 69035, м.
Запоріжжя, вул. Сталеварiв, 3-А; Члена Наглядової ради ПРАТ "СК
"ЮНІВЕС", місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика
Васильківська, буд. 72. Зміни у персональному складі щодо
посадової особи у звітному періоді: 22.04.2016 року на чергових
загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства
«БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП» (Протокол № 20 вiд 22.04.2016 року)
прийнято наступнi рiшення щодо змiни складу посадових осiб
емiтента: Продовжити повноваження Шлендера Олександра
Леонiдовича на посадi члена Наглядової ради строком до
30.04.2019 року включно. Обґрунтування змiн: необхiднiсть
забезпечити формування органiв ПрАТ
«БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП», передбачених його статутом, стаття
33 ЗУ «Про акцiонернi товариства». Посадова особа представляє
інтереси акціонера Товариства.

1) посада* Ревізор

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження*** 1977

5) освіта*** Вища

6) стаж роботи (років)*** 21

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав***

ТОВ «КУА «ЮНІВЕС», головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)

22.04.2016, до 30.04.2019 року включно

9) опис Повноваження: Ревізор є органом Товариства, який здiйснює
перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревізор
має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів
та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має
право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в
обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у
випадках, передбачених чинним законодавством України та
Статутом. Обов'язки: Ревізор проводить перевірку фінансово-
господарської діяльності Товариства за результатами фінансового
року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності
Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує
висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження
достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний
період; факти порушення чинного законодавства України під час
провадження фінансово-господарської діяльності, а також
встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та
подання звітності. Інформація щодо розміру виплаченої
винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим
особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним
акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного
(відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей
за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи
21 рік. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років:
головний бухгалтер, ревізор. Посадова особа не надала згоду на
розкриття паспортних даних. Обіймає посаду Головного
бухгалтера ТОВ «КУА «ЮНIВЕС», місцезнаходження: 03150, м.Київ,
вул. Червоноармiйська, 72; Головного бухгалтера ТОВ
«СОСНОВИЙ БIР-5», місцезнаходження: 03680, м.Київ, вул.
Червоноармiйська, буд. 72; Головного бухгалтера ТОВ «ЛС-ЛЕНД
УКРАЇНА», місцезнаходження: 03680, м.Київ, вул.
Червоноармiйська, буд. 72; Головного бухгалтера ТОВ «ЮНКОРД»,
місцезнаходження:03057, м.Київ, пр. Перемоги, буд. 41, корпус А;
Голова Ревізійної комісії ПРАТ "СК "ЮНІВЕС", місцезнаходження:
03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 72. Зміни у
персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді:
22.04.2016 року на чергових загальних зборах акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства
«БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП» (Протокол № 20 вiд 22.04.2016 року)
прийнято наступнi рiшення щодо змiни складу посадових осiб
емiтента: Продовжити повноваження Оганесян Лiани Санасарiвни
на посадi Ревiзора строком до 30.04.2019 року включно.
Обґрунтування змiн: необхiднiсть забезпечити формування органiв
ПрАТ «БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП», передбачених його статутом,
стаття 33 ЗУ «Про акцiонернi товариства».

___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником
групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються 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.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я,
по батькові

фізичної
особи або

повне
найменування

юридичної
особи

Паспортні
дані

фізичної
особи
(серія,
номер,
дата

видачі,
орган,
який

видав)*
або код за
ЄДРПОУ

юридичної
особи

Кількість
акцій
(шт.)

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



Генеральний
директор

Печонкiн
Анатолiй
Олександрович

д/н, д/н, д/н 0 0 0 0 0 0

Голова
Наглядової
ради

Кузнєцов
Олександр
Анатолiйович

д/н, д/н, д/н 0 0 0 0 0 0

Член
Наглядової
ради

Кунченко
Олександр
Євгенiйович

д/н, д/н, д/н 0 0 0 0 0 0

Член
Наглядової
ради

Шлендер
Олександр
Леонiдович

д/н, д/н, д/н 0 0 0 0 0 0

Ревiзор Оганесян
Лiана
Санасарiвна

д/н, д/н, д/н 0 0 0 0 0 0

Усього 0 0 0 0 0 0

___________

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



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

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Від
загальної
кількості

голосуючих
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 Україна, м. Київ, д/н,
03150, м.Київ, вул.
Червоноармiйська,
72

863900 48.7809 58.927732 863900 0 0 0

Приватне акцiонерне
товариство "Страхова
компанiя "ЮНIВЕС"

32638319 Україна, м. Київ, д/н,
03150, м.Київ, вул.
Велика
Васильківська, буд.
72

602133 33.99999 41.072268 602133 0 0 0

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної

особи*

Серія, номер, дата видачі
паспорта, найменування

органу, який видав паспорт**

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Від
загальної
кількості

голосуючих
акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

д/н д/н д/н д/н д/н д/н д/н д/н д/н

Усього 1466033 82.78089 100 1466033 0 0 0

___________

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

** Заповнювати необов'язково.



VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних
зборів*

чергові позачергові

X  

Дата
проведення

22.04.2016

Кворум зборів** 100

Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії. 2.
Обрання Голови та секретаря Зборів акціонерів. 3. Звіти Наглядової ради, Ревізора, Генерального
директора та прийняття рішень за наслідками їх розгляду. 4. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства. 6. Продовження повноважень Голови та членів
Наглядової ради Товариства. 7. Продовження повноважень Ревізора Товариства. 8. Попереднє
схвалення значних правочинів. 9. Погодження умов операцій з активами Товариства, укладених
Товариством правочинів. 10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій
редакції. 11. Затвердження в новій редакції Положень про Загальні збори, Наглядову раду,
Виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства. Осіб, які подавали пропозиції до
переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової
ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати лічильну комісію в наступному складі:
Комірний Олег Олександрович – Голова лічильної комісії, Печонкін Анатолій Олександрович – член
лічильної комісії. 2. Обрати Головою Зборів Кузнєцова Олександра Анатолійовича, а секретарем –
Кунченка Олександра Євгенійовича. 3. 3.1. Визнати задовільною роботу Наглядової ради, Ревізора
та Генерального директора Товариства. 3.2. Затвердити звіти Наглядової ради, Ревізора та
Генерального директора Товариства. 4. Визнати задовільним та затвердити річний звіт Товариства.
5. У зв’язку з відсутністю прибутку не здійснювати розподілу прибутку господарської діяльності.
Врахувати можливість зменшення непокритого збитку від господарської діяльності за рахунок
позитивних результатів діяльності Товариства в майбутніх звітних періодах. 6. 1. Продовжити термін
повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства до 30.04.2019 року включно в наступному
складі: Від акціонера ТОВ «КУА «ЮНІВЕС» ПВІФ «ВЕС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ: 34718165; код
ЄДРІСІ: 233563; місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72; є власником 863 900
(вісімсот шістдесят три тисячі дев’ятсот) простих іменних акцій Товариства; є афілійованою особою
до Товариства) – Кузнєцов Олександр Анатолійович (1966 року народження; не володіє простими
іменними акціями Товариства; має повну вищу освіту (закінчив в 1994 році Київський державний
економічний університет за спеціальністю «фінанси і кредит», присвоєно кваліфікацію «економіста».
Диплом спеціаліста Серія ЛБ № 000593 видано 30.06.1994 р.); основне місце роботи – Заступник
директора ТОВ «Техресурси»; загальний стаж роботи – 27 років 8 місяців; стаж роботи протягом
останніх 5 років: з 26.11.2007 року по 31.05.2011 року включно працював на посаді Директора, а з
01.06.2011 року по 31.05.2014 року включно працював на посаді Заступника директора в ТОВ
«Таврійська інвестиційна група»; 01.06.2014 року був прийнятий на посаду Заступника директора до
ТОВ «Техресурси», де працює до сьогоднішнього дня; не має непогашеної (не знятої) судимості;
відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю; кандидат є
афілійованою особою Товариства; інші акціонери Товариства є афілійованими особами кандидата;
пропозиція щодо цього кандидата внесена ТОВ «КУА «ЮНІВЕС» ПВІФ «ВЕС-ІНВЕСТ»; кандидат
надав письмову заяву про згоду на обрання Головою Наглядової ради Товариства (в цій заяві наявні
всі відомості, вказані вище) – Голова Наглядової ради, Від акціонера ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» (код
ЄДРПОУ: 32638319; місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72; є власником 602
133 (шістсот дві тисячі сто тридцять три) простих іменних акцій Товариства; є афілійованою особою
до Товариства) – Шлендер Олександр Леонідович (1967 року народження); паспорт серії СА №
373657, виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 05.12.1996 року; акціями
Товариства на володіє; має повну вищу освіту (закінчив в 1994 році Запорізький державний
університет за спеціальністю «фізика», присвоєно кваліфікацію «Фізик. Викладач». Диплом
спеціаліста Серія ЛС № 010783 видано 27.06.1994 року); основне місце роботи – Директор ТОВ
«Техресурси»; загальний стаж роботи – 30 років 7 місяців; стаж роботи протягом останніх 5 років:
01.01.2000 року був прийнятий на посаду Директора ТОВ «Техресурси»; не має непогашеної (не
знятої судимості); відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;
кандидат не є афілійованою особою Товариства; інші акціонери Товариства не є афілійованими
особами кандидата; пропозиція щодо цього кандидата внесена ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»; кандидат
надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства (в цій заяві наявні
всі відомості, вказані вище) – член Наглядової ради, Від акціонера ТОВ «КУА «ЮНІВЕС» ПВІФ «ВЕС-
ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ: 34718165; код ЄДРІСІ: 233563; місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул.
Червоноармійська, 72; є власником 863 900 (вісімсот шістдесят три тисячі дев’ятсот) простих іменних
акцій Товариства; є афілійованою особою до Товариства) – Кунченко Олександр Євгенійович (1974
року народження); паспорт серії СЮ № 129171, виданий 03.04.2009 року Жовтневим РВ ГУМВС
України в Запорізькій області; акціями Товариства не володіє; має повну вищу освіту (закінчив в 1997
році Запорізьку державну інженерну академію за спеціальністю «Економіка та управління в
металургії», присвоєно кваліфікацію «інженер-економіст». Диплом спеціаліста Серія ЛМ № 000942
видано 27.06.1997 року); основне місце роботи – Директор ТОВ «КУА «ЮНІВЕС»; загальний стаж
роботи – 24 роки 8 місяців; стаж роботи протягом останніх 5 років: 05.12.2007 року був переведений
за основним місцем роботи на посаду Директора до ТОВ «КУА «ВЕС» (04.12.2008 року зроблено
запис про перейменування компанії на ТОВ «КУА «ЮНІВЕС»); не має непогашеної (не знятої
судимості); відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю; кандидат
не є афілійованою особою Товариства; інші акціонери Товариства є афілійованими особами
кандидата; пропозиція щодо цього кандидата внесена ТОВ «КУА «ЮНІВЕС» ПВІФ «ВЕС-ІНВЕСТ»;
кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства (в цій заяві
наявні всі відомості, вказані вище) – член Наглядової ради. 2. Затвердити наступні умови цивільно-
правового договору, що укладатиметься з кожним з них: строк договору – до 30.04.2019 року
включно; винагорода не нараховується та не виплачується, Голова та члени Наглядової ради діють
на безоплатній основі; права та обов’язки визначаються у відповідності до чинного законодавства
України та Статуту Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства Печонкіна
Анатолія Олександровича підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової
ради та підписувати додаткові угоди до таких договорів за необхідності. 7. 1. Продовжити термін
повноважень Оганесян Ліани Санасарівни на посаді Ревізора Товариства до 30.04.2019 року
включно: Від акціонера ТОВ «КУА «ЮНІВЕС» ПВІФ «ВЕС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ: 34718165; код
ЄДРІСІ: 233563; місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72; є власником 863 900
(вісімсот шістдесят три тисячі дев’ятсот) простих іменних акцій Товариства; є афілійованою особою
до Товариства) – Оганесян Ліана Санасарівна (1977 року народження; не володіє простими іменними
акціями Товариства; має повну вищу освіту (закінчила в 2001 році Київський національний
економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит», присвоєно кваліфікацію «магістра з обліку
і аудиту в управлінні сільськогосподарськими формуваннями», диплом магістра Серія КВ № 15498548



видано 30.06.2001 року); основне місце роботи – Головний бухгалтер ТОВ «КУА «ЮНІВЕС»;
загальний стаж роботи – 20 років 10 місяців; стаж роботи протягом останніх 5 років: 24.03.2011 року
була прийнята на посаду заступника Головного бухгалтера ТОВ «КУА «ЮНІВЕС» (04.04.2011 року
переведена на посаду Головного бухгалтера); 04.04.2011 року прийнята за сумісництвом на посаду
Головного бухгалтера до ТОВ «ФК «ЮНІВЕС»; 14.12.2015 року прийнята за сумісництвом на посаду
Головного бухгалтера в ТОВ «СОСНОВИЙ БІР-5» та ТОВ «ЛС-ЛЕНД УКРАЇНА»; 14.12.2015 року
прийнята за сумісництвом на посаду Головного бухгалтера в ТОВ «ЮНКОРД»; в період з 12.10.2015
року по 19.01.2016 року працювала на посаді заступника Головного бухгалтера в ПрАТ «СК
«ЮНІВЕС»; не має непогашеної (не знятої) судимості; відсутня заборона обіймати певні посади та/або
займатись певною діяльністю; кандидат не є афілійованою особою Товариства; інші акціонери
Товариства не є афілійованими особами кандидата; пропозиція щодо цього кандидата внесена з
боку акціонера ТОВ «КУА «ЮНІВЕС» ПВІФ «ВЕС-ІНВЕСТ»; кандидат надав письмову заяву про згоду
на продовження своїх повноважень на посаді Ревізора Товариства (в цій заяві наявні всі відомості,
вказані вище) – Ревізор Товариства. 2. Затвердити наступні умови цивільно-правового договору, що
укладатиметься з Ревізором: строк договору – до 30.04.2019 року включно; винагорода не
нараховується та не виплачується, Ревізор діє на безоплатній основі; права та обов’язки
визначаються у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Кузнєцова Олександра Анатолійовича (з правом
передоручення) підписати цивільно-правові договори з Ревізором та підписувати додаткові угоди до
таких договорів за необхідності. 8. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися
Товариством протягом одного календарного року з моменту проведення цих чергових Загальних
зборів акціонерів Товариства; характер правочинів: правочини купівлі-продажу рухомого та
нерухомого майна, поставки, найму, користування, позички, підряду, перевезення, транспортного
експедирування, позики, кредиту, страхування, комісії, доручення, банківського вкладу, зберігання,
застави, іпотеки, договори про надання послуг, управління майном, переведення боргу, уступки
права вимоги, комерційної концесії; гранична сукупна вартість значних правочинів 10 000 000,00
(десять мільйонів) гривень. Правочини, які відповідно до Статуту Товариства вчиняються за рішенням
Наглядової ради, можуть бути вчинені лише за наявності відповідного рішення Наглядової ради,
навіть якщо вони відповідають критеріям, викладеним вище у цьому рішенні Загальних зборів. 9.
Погодити умови операцій з активами Товариства, укладених Товариством правочинів. 10. 1. Внести
зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 2. Уповноважити
Генерального директора Товариства Печонкіна А.О. підписати від імені акціонерів Товариства нову
редакцію Статуту Товариства. 3. Уповноважити Генерального директора Товариства Печонкіна А.О.
(з правом передоручення) вчинити всі дії, необхідні для проведення державної реєстрації нової
редакції Статуту Товариства. 11. 1. Затвердити в новій редакції Положення про Загальні збори,
Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства. 2. Уповноважити
Голову Наглядової ради Товариства Кузнєцова О.А. підписати Положення про Загальні збори,
Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.



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
папера

Форма
існування та

форма випуску

Номінальна
вартість

(грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна

вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

29.11.2010 702/10/1/10 Територiальне
управлiння
ДКЦПФР в м.
Києвi та
Київськiй
областi

UA4000121438 Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.25 1770980 442745 100

Акції Товариства не торгуються на зовнішних ринках. Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Перехід
права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права
власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. У звітному
періоді додаткової емiсiї не здійснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося.
Дострокового погашення не було.



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування
основних
засобів

Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

Основні засоби, всього (тис.грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

502.7 465.2 0 0 502.7 465.2

будівлі та
споруди

401.7 371.7 0 0 401.7 371.7

машини та
обладнання

58.8 54.4 0 0 58.8 54.4

транспортні
засоби

29.6 27.5 0 0 29.6 27.5

земельні
ділянки

0 0 0 0 0 0

інші 12.6 11.6 0 0 12.6 11.6

2.
Невиробничого
призначення:

0 0 0 0 0 0

будівлі та
споруди

0 0 0 0 0 0

машини та
обладнання

0 0 0 0 0 0

транспортні
засоби

0 0 0 0 0 0

земельні
ділянки

0 0 0 0 0 0

інвестиційна
нерухомість

0 0 0 0 0 0

інші 0 0 0 0 0 0

Усього 502.7 465.2 0 0 502.7 465.2

Опис Терміни використання ОЗ (за основними групами): Будинки та споруди - термiн до 20 рокiв; машини та
обладнання - термiн до 5 рокiв; транспортнi засоби - термiн до 5 рокiв, інші - термiн до 10 рокiв. Умови
користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основнi засоби за усіма групами
використовуються за призначенням за основним видом дiяльностi. Первісна вартість основних засобів
на початок звітного періоду - 1822,3 тис.грн., на кінець звітного періоду — 1792,1 тис.грн. Ступінь
зносу основних засобів на початок звітного періоду 72,41%, на кінець звітного періоду 74,04%.
Ступінь використання основних засобів 100%. Сума нарахованого зносу на початок звітного періоду -
1319,6 тис.грн., на кінець звітного періоду — 1326,9 тис. грн. Обмежень на використання майна
протягом звiтного року не було. Орендованих примiщень та майна Товариство немає. Суттєвих змiн у
вартостi основних засобiв у звітному періоді не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

Розрахункова
вартість
чистих активів
(тис.грн.)

-9418.9 -6192.4

Статутний
капітал
(тис.грн.)

442.7 442.7

Скоригований
статутний
капітал
(тис.грн.)

442.7 442.7

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР
(Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою:
Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi
зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх
перiодiв.

Висновок Вартість чистих активів не відповідає вимогам чинного законодавства, а саме частині третій ст. 155
Цивільного кодексу України.



3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 0 X X

у тому числі:

д/н д/н д/н д/н д/н

Зобов'язання за цінними
паперами

X 0 X X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним
власним випуском):

X 0 X X

д/н д/н д/н д/н д/н

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X 0 X X

д/н д/н д/н д/н д/н

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним випуском):

X 0 X X

д/н д/н д/н д/н д/н

за векселями (всього) X 0 X X

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

X 0 X X

д/н д/н д/н д/н д/н

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

X 0 X X

д/н д/н д/н X д/н

Податкові зобов'язання X 12.2 X X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X 4678 X X

Інші зобов'язання X 5613.7 X X

Усього зобов'язань X 10303.9 X X

Опис До інших зобов'язань (5613,7 тис.грн.) належать: поточна кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги; поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі
страхування; поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці; інші поточні
зобов'язання; довгострокові зобов'язання.



4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N
з/п

Дата
прийняття
рішення

Гранична сукупність
вартості правочинів (тис.

грн)

Вартість активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності (тис.

грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1 2 3 4 5

1 22.04.2016 10000.000 3168.600 315.597

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 22.04.2016 року. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв -
загальні збори акціонерів. Характер правочинів із зазначенням ринкової вартості майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначеної на дату прийняття
рішення, гранична сукупність вартості правочинів - правочини купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, поставки, найму, користування, позички, підряду,
перевезення, транспортного експедирування, позики, кредиту, страхування, комісії, доручення, банківського вкладу, зберігання, застави, іпотеки, договори про надання
послуг, управління майном, переведення боргу, уступки права вимоги, комерційної концесії; гранична сукупна вартість значних правочинів 10 000 000,00 (десять мільйонів)
гривень. Загальна гранична сукупність вартості правочинів - 10000 тис. грн. Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, на дату прийняття
рішення не визначалася, оскільки на дату проведення загальних зборів було неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході
поточної господарської діяльності і загальні збори прийняли рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством
протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Вартість активів емітента за
даними останньої річної фінансової звітності - 3168,6 тис. грн. (вказано вартість за даними останньої річної фінансової звітності на дату прийняття відповідного рішення, а
саме 31.12.2015 р.). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) -
315,597%. Загальна кількість голосуючих акцій - 1466033. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1466033. Кількість голосуючих
акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення - «за» - 1466033, «проти» - 0.



6. Інформмація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

N
з/п

Дата
прийняття
рішення

Гранична сукупність
вартості правочинів (тис.

грн)

Вартість активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності (тис.

грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1 2 3 4 5

1 12.12.2016 0.000 0.000 0.000

Зміст інформації:

12.12.2016 року Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП» (Протокол № 35 вiд 12.12.2016 року) прийнято рiшення про
надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. У зв’язку з тим, що Статутом Приватного акцiонерного товариства
«БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП» не передбаченого нiчого iншого, керуючись вимогами пiдпункту 3 пункту 5 Глави 1 Роздiлу III «Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв», затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року, iстотнi умови зазначеного вище правочину, щодо вчинення якого є
заiнтересованiсть, не розкриваються, а у вiдповiднiй формi вказанi нулi.

2 12.12.2016 0.000 0.000 0.000

Зміст інформації:

12.12.2016 року Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП» (Протокол № 35 вiд 12.12.2016 року) прийнято рiшення про
надання згоди на вчинення 2 правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. У зв’язку з тим, що Статутом Приватного акцiонерного товариства
«БIЛОЦЕРКIВСIЛЬРИБГОСП» не передбаченого нiчого iншого, керуючись вимогами пiдпункту 3 пункту 5 Глави 1 Роздiлу III «Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв», затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року, iстотнi умови зазначених вище 2 правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть, не розкриваються, а у вiдповiднiй формi вказанi нулi.



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
періоду

Дата
виникнення

події

Дата оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію) у

загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

Вид інформації

1 2 3

08.02.2016 08.02.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

22.04.2016 22.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

12.12.2016 12.12.2016 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)

12.12.2016 12.12.2016 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи -
підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-
АУДИТ"

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

23500277

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01030, м.Київ, вул. Пирогова, буд.
2/37

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**

д/н, д/н, д/н, д/н

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016 рік

Думка аудитора "умовно-позитивна"



Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

N з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2016 1 0

2 2015 1 0

3 2014 1 0

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

Так* Ні*

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери  X

Депозитарна установа  X

Інше (запишіть): д/н ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Так* Ні*

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Так* Ні*

Підняттям карток  X

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X

Інше (запишіть): д/н ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так* Ні*

Реорганізація  X

Додатковий випуск акцій  X

Унесення змін до статуту X  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;  X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X  

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X

Інше (запишіть): 1. Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради. 2.
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. 3.
Затвердження нової редакцiї Статуту. 4. Внесення змiн до Положень про Загальнi
збори акцiонерiв, Наглядову раду, Дирекцiю, Ревiзiйну комiсiю шляхом
затвердження їх в новiй редакцiї. 5. Попереднє схвалення значних правочинiв. 6.
Погодження умов операцiй з активами Товариства, укладених Товариством
правочинiв.

ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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



ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3

членів наглядової ради - акціонерів 0

членів наглядової ради - представників акціонерів 3

членів наглядової ради - незалежних директорів 0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 3

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 8

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так* Ні*

Складу  X

Організації  X

Діяльності  X

Інші (запишіть) Наглядова рада самооцінку не
проводила.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також
інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань.

Оцінка роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) не проводилася.

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

Так* Ні*

Стратегічного планування  X

Аудиторський  X

З питань призначень і винагород  X

Інвестиційний  X

Інші (запишіть) Комітетів у складі Наглядової
Ради не створювали.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

Комітетів у складі Наглядової Ради не створювали, оцінка роботи комітетів щодо їх компетентності та ефективності не проводилась.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так* Ні*

Винагорода є фіксованою сумою  X

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

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше (запишіть) д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Так* Ні*

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X

Відсутність конфлікту інтересів  X

Граничний вік  X



Відсутні будьякі вимоги X  
Інше (запишіть): д/н  X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Так* Ні*

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

 X

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

 X

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

 X

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

X  

Інше (запишіть) д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так,
введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи
виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

Загальні збори
акціонерів

Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до
компетенції

жодного органу

Визначення основних напрямів
діяльності (стратегії)

так ні ні ні

Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)

ні ні ні так

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

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
ревізійної комісії

так ні ні ні

Визначення розміру винагороди для
голови та членів виконавчого органу

ні так ні ні

Визначення розміру винагороди для
голови та членів наглядової ради

так ні ні ні

Прийняття рішення про
притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого
органу

ні ні ні так

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 ні ні так

___________

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так* Ні*



Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X

Положення про ревізійну комісію (або ревізію) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X

Положення про порядок розподілу прибутку  X

Інше (запишіть) д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Інформація
розповсюджується

на загальних
зборах

Публікується у
пресі,

оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі

даних 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

ні так так так так

Інформація
про
акціонерів,
які
володіють 10
відсотками
та більше
статутного
капіталу

ні так так так так

Інформація
про склад
органів
управління
товариства

ні так так так так

Статут та
внутрішні
документи

ні ні так так ні

Протоколи
загальних
зборів
акціонерів
після їх
проведення

ні ні так так ні

Розмір
винагороди
посадових
осіб
акціонерного
товариства

ні ні ні ні ні

___________

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? ні

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

Так* Ні*

Не проводились взагалі  X

Менше ніж раз на рік  X

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Так* Ні*



Загальні збори акціонерів  X
Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X

Інше (запишіть) д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так* Ні*

Не задовольняв професійний рівень  X

Не задовольняли умови договору з аудитором  X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X

Інше (запишіть) Протягом останніх трьох років
аудитора не змінювали.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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) д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Так* Ні*

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X

За дорученням наглядової ради  X

За зверненням виконавчого органу  X

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

Інше (запишіть) д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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



ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

Так* Ні*

Випуск акцій  X

Випуск депозитарних розписок  X

Випуск облігацій  X

Кредити банків  X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X

Інше (запишіть): д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

так, плануємо розпочати переговори  

так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

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

не визначились  

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? ні; укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело
розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

д/н



ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової
установи.

д/н

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що
здійснюють контроль за фінансовою установою) (для
юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб -
прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу
за рік.

д/н

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких
фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу
фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до
заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам
фінансових послуг.

д/н

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року
органами державної влади до фінансової установи, у тому
числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу,
або про відсутність таких заходів.

д/н

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи
управління ризиками та її ключові характеристики або про
відсутність такої системи.

д/н

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування
протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а
також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до
положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

д/н

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в
обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи розмір, або про їх відсутність.

д/н

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-
продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.

д/н

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними
особами, в тому числі в межах однієї промислово-
фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені
протягом року (така інформація не є комерційною
таємницею), або про їх відсутність.

д/н

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації
(вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку
(звіту).

д/н

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора
наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за
ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної
особи - прізвище, ім'я та по батькові).

д/н

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності д/н

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги
фінансовій установі

д/н

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися
фінансовій установі протягом року

д/н

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення
виконання функцій внутрішнього аудитора

д/н

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх
п'яти років

д/н

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською
палатою України протягом року, та факти подання
недостовірної звітності фінансової установи, що
підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені
органами, які здійснюють державне регулювання ринків
фінансових послуг

д/н

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг д/н

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової
установи, уповноваженого розглядати скарги

д/н

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг
стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість
скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

д/н

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових
послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

д/н

___________

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.



Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди

  Дата (рік, місяць,
число)

01.01.2017

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП"

за ЄДРПОУ 00476688

Територія  за КОАТУУ 3220481001

Організаційно-правова форма
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид економічної діяльності Прісноводне рибництво (аквакультура) за КВЕД 03.22

Середня кількість працівників,
осіб

3   

Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком   

Адреса, телефон 09132, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Вільна Тарасівка, вул. Травнева, буд. 2-
А, тел. (0456) 388-340

1. Баланс
на 31.12.2016

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0

Основні засоби: 1010 502.7 465.2

первісна вартість 1011 1822.3 1792.1

знос 1012 (1319.6) (1326.9)

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0

Усього за розділом I 1095 502.7 465.2

II. Оборотні активи

Запаси: 1100 2457.8 416.8

у тому числі готова продукція 1103 0 416.8

Поточні біологічні активи 1110 0 0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги

1125 82.5 0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з
бюджетом

1135 105.3 1.6

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 11 0

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 5.8 1.4

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0

Інші оборотні активи 1190 3.5 0

Усього за розділом II 1195 2665.9 419.8

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200 0 0

Баланс 1300 3168.6 885

Пасив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 442.7 442.7

Додатковий капітал 1410 488.1 488.1

Резервний капітал 1415 0 0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -7123.2 -10349.7



Неоплачений капітал 1425 (0) (0)

Усього за розділом I 1495 -6192.4 -9418.9

II. Довгострокові зобов'язання, цільове
фінансування та забезпечення

1595 4631.5 4686.5

III. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків 1600 0 0

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0

товари, роботи, послуги 1615 38 17.4

розрахунками з бюджетом 1620 0.3 12.2

у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0

розрахунками зі страхування 1625 1.8 0.8

розрахунками з оплати праці 1630 3.2 2.6

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0

Інші поточні зобов'язання 1690 4686.2 5584.4

Усього за розділом III 1695 4729.5 5617.4

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700 0 0

Баланс 1900 3168.6 885

Примітки: д/н

Керівник  

(підпис)

Печонкiн А.О.

 

Головний бухгалтер  

(підпис)

Немає в штаті

 



2. Звіт про фінансові результати
за 2016 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)

2000 66.9 167.5

Інші операційні доходи 2120 357.4 303.9

Інші доходи 2240 64.6 51.4

Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 488.9 522.8

Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг)

2050 (66.6) (190.1)

Інші операційні витрати 2180 (2748.8) (777.3)

Інші витрати 2270 (900) (905.4)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (3715.4) (1872.8)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 –
2285)

2290 -3226.5 -1350

Податок на прибуток 2300 (0) (0)

Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 -3226.5 -1350

Примітки: д/н

Керівник  

(підпис)

Печонкiн А.О.

 

Головний бухгалтер  

(підпис)

Немає в штаті
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