Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правління
(посада)

Мартинов Геннадій Миколайович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
29.04.2013

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1.

Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КВАЗАР"

1.2.

Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство

1.3.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
14314038

1.4.

Місцезнаходження емітента
М.Київ, Подільський, 04136, м. Київ, Північно-Сирецька, 3

1.5.

Міжміський код, телефон та факс емітента
044 205-34-53 044 442-70-42

1.6.

Електронна поштова адреса емітента
іnfо@kvаzаr.cоm
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2013
(дата)

2.2. Річна інформація
опублікована у

2.3. Річна інформація
розміщена на сторінці

Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку №80

25.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://www.kvаzаr.cоm/index.php?оptiоn=cоm_
cоntent&tаsk=view&id=180&Itemid=250
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

25.04.2013
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство

X

є) інформація про органи управління емітента

X

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

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення
нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні
активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів
за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено
іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність
бухгалтерського обліку

емітента,

яка

складена

за

положеннями

(стандартами)

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для
акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової
звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта)
житлового будівництва)
30. Примітки

Протягом звітного року змін у складі Загальних зборів, Правління та Ревізійної
комісіїї Товариства не відбувалось. Протоколом від 27.04.2012 року продовжено
термін повноважень Наглядової ради та Ревізійної комісії.

3. Основні відомості про емітента
3.1.

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1.

Повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КВАЗАР"

3.1.2.

Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "КВАЗАР"

3.1.3.

Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство

3.1.4.

Поштовий індекс
04136

3.1.5.

Область, район
м.Київ, Подільський

3.1.6.

Населений пункт
м. Київ

3.1.7.

Вулиця, будинок
Північно-Сирецька, 3

3.2.

Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1.

Серія і номер свідоцтва
Серія А 01 № 603192

3.2.2.

Дата державної реєстрації
26.05.1994

3.2.3.

Орган, що видав свідоцтво
Подільська районна у місті Києві державна адміністрація

3.2.4.

Зареєстрований статутний капітал (грн.)
18033650.00

3.2.5.

Сплачений статутний капітал (грн.)
18033650.00

3.3.

Банки, що обслуговують емітента

3.3.1.

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Публічне акціонерне товариство "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНК РОСІЇ"

3.3.2.

МФО банку
320627

3.3.3.

Поточний рахунок
26001013000376

3.3.4.

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
Публічне акціонерне товариство "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНК РОСІЇ"

3.3.5.

МФО банку
320627

3.3.6.

Поточний рахунок
26001013000376

3.4.

Основні види діяльності

32.10.0. Виробництво електро- та радіокомпонентів
70.11.0. Організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду
70.12. Купівля та продаж власного нерухомого майна
3.5.

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата

ліцензії
(дозволу)
1

2

закінчення
дії ліцензії
(дозволу)
3

4

5

Міністерство охорони
Видобування корисних
2392
21.02.2001
навколишнього природного
21.02.2031
копалин
середовища України
Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):
Опис
продовження терміну дії
Надання послуг фіксованого
Національна комісія з питань
506792
03.03.2011
03.03.2016
місцевого телефонного зв'язку
регулювання зв'язку України
Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):
Опис
продовження терміну дії
Зберігання, використання
Міністерство охорони
небезпечної речовини (водень
300/05
20.01.2009
навколишнього природного
20.01.2013
фторид)
середовища України
Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):
Опис
продовження терміну дії
Видобування корисних
копалин із родовищ, що
мають загальнодержавне
487951
02.10.2009 Державна геологічна служба
01.10.2014
значення та включені до
Державного фонду родовищ
корисних копалин
Опис
н/д
Господарська діяльність у
Інспекція державного
будівництві,пов’язана зі
596928
13.12.2011
архітектурно-будівельного
13.12.2016
створенням об’єктів
контролю у м.Києві
архітектури
Опис
д/н
3.6.

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об'єднання
Емітент до асоціації, корпорації, консорціума, концерну та інших
об'єднань не входить.
Опис
3.7.
Інформація про рейтингове агентство
Найменування
рейтингового агентства
1
Підприємство
послугами
рейтингового агентства
не користується
3.8.

Ознака рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)
2
уповноважене
рейтингове агентство

Місцезнаходження об'єднання

Дата визначення або
поновлення
рейтингової оцінки
емітента або цінних
паперів емітента
3
30.12.1899

д/н
д/н
Рівень кредитного
рейтингу емітента
або цінних паперів
емітента
4
д/н

Інформація про органи управління емітента

Загальні збори Товариства - вищий орган Товариства. Наглядова рада Товариства здійснює захист
прав акціонерів, контролює та регулює діяльність Правління Товариства. Правління є виконавчим
органом, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Роботою правління керує
Голова Правління, який обирається Наглядовою радою товариства. Ревізійна комісія контролює
фінансово-господарську діяльність Товариства.
4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток,
паїв)
Найменування юридичної Код за ЄДРПОУ
особи засновника та/або
засновника
Місцезнаходження
учасника
та/або учасника

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

СП «Марком»
АТ «Квазар-Мікро»
АТ «Кебос»

д/н
д/нд/нд/нд/н
0
д/н
д/нд/нд/нд/н
0
д/н
д/нд/нд/нд/н
0
Серія, номер, дата видачі та
Відсоток акцій (часток, паїв), які
Прізвище, ім'я, по батькові
найменування органу, який видав
належать засновнику та/або
фізичної особи
паспорт
учаснику (від загальної кількості)
Усього
100.00

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 638. Середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 6. Чисельність
працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 444.
Фонд оплати праці: 23368,4 тис. грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або
зменшення відносно попереднього року: -14479,3 тис. грн. Кадрова програма емітента, спрямована на
забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: на підприємстві
постійно провадяться заходи, спрямовані на підвищення рівня кваліфікації працівників.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1.

Посада
Голова Наглядової Ради

6.1.2.

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Монаков Сергій Владленович

6.1.3.

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 274595 07.12.1999 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві

6.1.4.

Рік народження**
1958

6.1.5.

Освіта**
Вища, Московський ІСС, інженер електронної техніки

6.1.6.

Стаж керівної роботи (років)**
20

6.1.7.

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Квазар", Голова Правління

Опис
До компетенції Голови наглядової ради належить вирішення питань, передбачених
законодавством, статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради Загальними зборами. До
виключної компетенції Голови наглядової ради належить: організація роботи Наглядової ради,
скликання засідання наглядової ради та головування на них, відкриття Загальних зборів, організація
обрання секретаря Загальних зборів, здійснення інших повноважень, передбачених статутом та
положенням про наглядову раду. У разі неможливості виконання Головою наглядової ради своїх
повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням. До
виключної компетенції наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з
діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату
їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами
позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових
Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; 4) прийняття рішення
про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про
розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп
розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна
у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та відкликання повноважень Голови та членів
правління;9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з
членами правління, встановлення розміру винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення
Голови правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме
повноваження Голови правління; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших
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органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених
законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які
мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного
строку; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про
проведення Загальних зборів; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових
групах та інших об'єднаннях, товариствах, організаціях, установах, про заснування/створення інших
юридичних осіб;
17) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або
перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення будь-якого правочину, якщо
ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. В разі попереднього схвалення
значних правочинів загальними зборами, із зазначенням останніми характеру правочинів та їх
граничної вартості, наглядовою радою можуть бути прийняті рішення про вчинення правочину, якщо
ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить не більше граничної вартості
визначеною загальними зборами; 19) визначення ймовірності визнання Товариства
неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі
внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна
Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати
його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних
паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку,
передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють
спільно) значного пакета акцій; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції
наглядової ради згідно із законодавством або Статутом Товариства. Питання, що належать до
виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім
Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.
Розмір виплаченої винагороди відповідає встановленим виплатам згідно контракту та трудової угоди.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Стаж керівної роботи - 20 років, ВАТ "Квазар" - Голова Правління.
Інших місць працевлаштування не має.
* 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.
6.1.1.

Посада
Член Наглядової ради

6.1.2.

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Примак Віктор Степанович

6.1.3.

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 436071 27.07.2000 Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві

6.1.4.

Рік народження**
1958

6.1.5.

Освіта**
Вища, КПІ інженер радіоелектроніки

6.1.6.

Стаж керівної роботи (років)**
19

6.1.7.

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Квазар-Мікро", заступник Голови Правління
Опис
До компетенції Членів наглядової ради належить вирішення питань, передбачених
законодавством, статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради Загальними зборами. До
виключної компетенції наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції
положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку
денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій
до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття
рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за
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пропозицією виконавчого органу; 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше
викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних
паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій,
цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та відкликання повноважень Голови та членів правління; 9) затвердження умов цивільноправових, трудових договорів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру
винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Голови правління від виконання його
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління; 11)
обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;12) обрання
реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора
Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати
його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,
порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; 15) визначення дати складення
переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; 16) вирішення
питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, товариствах,
організаціях, установах, про заснування/створення інших юридичних осіб; 17) вирішення питань,
передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення
Товариства;18) прийняття рішення про вчинення будь-якого правочину, якщо ринкова вартість
майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства
за даними останньої річної фінансової звітності. В разі попереднього схвалення значних правочинів
загальними зборами, із зазначенням останніми характеру правочинів та їх граничної вартості,
наглядовою радою можуть бути прийняті рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість
майна або послуг, що є його предметом, становить не більше граничної вартості визначеною
загальними зборами; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним
внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати
дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21)
прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства
або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством,
пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;23)
вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із
законодавством або Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції
Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за
винятком випадків, встановлених законодавством. Розмір виплаченої винагороди відповідає
встановленим виплатам згідно контракту та трудової угоди.Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.Стаж керівної роботи - 19 років. Дана посадова особа обіймає посаду Голови
Правління підприємства ЗАТ "Квазар - Мікро", місцезнаходження Україна.
* 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.
6.1.1.

Посада
Член Наглядової ради

6.1.2.

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вострейкин Яків Якович

6.1.3.

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н 601389 26.04.2002 Російська Федерація, ВВС Советского р-ну, м. Брянська

6.1.4.

Рік народження**
1951

6.1.5.

Освіта**
Вища, КНІГ, економіст

6.1.6.

Стаж керівної роботи (років)**
19

6.1.7.

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Техпроект", Директор

6.1.8.

Опис

До компетенції Членів наглядової ради належить вирішення питань, передбачених
законодавством, статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради Загальними зборами. До
виключної компетенції наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції
положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку
денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій
до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття
рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за
пропозицією виконавчого органу; 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше
викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних
паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій,
цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та відкликання повноважень Голови та членів правління; 9) затвердження умов цивільноправових, трудових договорів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру
винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Голови правління від виконання його
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління; 11)
обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання
реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора
Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати
його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,
порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; 15) визначення дати складення
переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; 16) вирішення
питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, товариствах,
організаціях, установах, про заснування/створення інших юридичних осіб; 17) вирішення питань,
передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення
Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення будь-якого правочину, якщо ринкова вартість
майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства
за даними останньої річної фінансової звітності. В разі попереднього схвалення значних правочинів
загальними зборами, із зазначенням останніми характеру правочинів та їх граничної вартості,
наглядовою радою можуть бути прийняті рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість
майна або послуг, що є його предметом, становить не більше граничної вартості визначеною
загальними зборами; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним
внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати
дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21)
прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства
або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством,
пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; 23)
вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із
законодавством або Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції
Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за
винятком випадків, встановлених законодавством. Розмір виплаченої винагороди відповідає
встановленим виплатам згідно контракту та трудової угоди. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Стаж керівної роботи - 19 років. Дана посадова особа обіймає посаду
директора підприємства ТОВ "Техпроект", місцезнаходження Росія.
* 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.
6.1.1.

Посада
Член Наглядової ради

6.1.2.

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дмитерчук Богдан Петрович

6.1.3.

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 580971 18.09.1997 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві

6.1.4.

Рік народження**
1943

6.1.5.

Освіта**
Вища, Львівський Державний Університет, інженер електрик

6.1.6.

Стаж керівної роботи (років)**
16

6.1.7.

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Квазар", Директор

Опис
До компетенції Членів наглядової ради належить вирішення питань, передбачених
законодавством, статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради Загальними зборами. До
виключної компетенції наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції
положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку
денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій
до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття
рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за
пропозицією виконавчого органу; 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше
викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних
паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій,
цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та відкликання повноважень Голови та членів правління; 9) затвердження умов цивільноправових, трудових договорів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру
винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Голови правління від виконання його
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління; 11)
обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання
реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора
Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати
його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,
порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; 15) визначення дати складення
переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; 16) вирішення
питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, товариствах,
організаціях, установах, про заснування/створення інших юридичних осіб; 17) вирішення питань,
передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення
Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення будь-якого правочину, якщо ринкова вартість
майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства
за даними останньої річної фінансової звітності. В разі попереднього схвалення значних правочинів
загальними зборами, із зазначенням останніми характеру правочинів та їх граничної вартості,
наглядовою радою можуть бути прийняті рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість
майна або послуг, що є його предметом, становить не більше граничної вартості визначеною
загальними зборами; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним
внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати
дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21)
прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства
або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством,
пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; 23)
вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із
законодавством або Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції
Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за
винятком випадків, встановлених законодавством. Розмір виплаченої винагороди відповідає
встановленим виплатам згідно контракту та трудової угоди. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Стаж керівної роботи - 16 років, ВАТ "Квазар", Директор. Інших місць
працевлаштування не має.
6.1.8.

* 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.
6.1.1.

Посада
Член Наглядової ради

6.1.2.

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Берінгов Сергій Борисович

6.1.3.

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

СО 243377 19.10.1999 Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві
6.1.4.

Рік народження**
1959

6.1.5.

Освіта**
Вища, КПІ, інженер електрик

6.1.6.

Стаж керівної роботи (років)**
20

6.1.7.

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Пілар", Генеральний Директор

Опис
До компетенції Членів наглядової ради належить вирішення питань, передбачених
законодавством, статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради Загальними зборами. До
виключної компетенції наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції
положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку
денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій
до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття
рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за
пропозицією виконавчого органу; 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше
викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних
паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій,
цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та відкликання повноважень Голови та членів правління; 9) затвердження умов цивільноправових, трудових договорів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру
винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Голови правління від виконання його
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління; 11)
обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання
реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора
Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати
його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,
порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; 15) визначення дати складення
переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; 16) вирішення
питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, товариствах,
організаціях, установах, про заснування/створення інших юридичних осіб; 17) вирішення питань,
передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення
Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення будь-якого правочину, якщо ринкова вартість
майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства
за даними останньої річної фінансової звітності. В разі попереднього схвалення значних правочинів
загальними зборами, із зазначенням останніми характеру правочинів та їх граничної вартості,
наглядовою радою можуть бути прийняті рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість
майна або послуг, що є його предметом, становить не більше граничної вартості визначеною
загальними зборами; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним
внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати
дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21)
прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства
або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством,
пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; 23)
вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із
законодавством або Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції
Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за
винятком випадків, встановлених законодавством. Розмір виплаченої винагороди відповідає
встановленим виплатам згідно контракту та трудової угоди. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Стаж керівної роботи - 20 років, ЗАТ "Пілар", Генеральний Директор. Інших
місць працевлаштування не має.
6.1.8.

* 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.

6.1.1.

Посада
Член Наглядової ради

6.1.2.

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Золотухін Валерій Тихонович

6.1.3.

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 798584 02.04.1998 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві

6.1.4.

Рік народження**
1947

6.1.5.

Освіта**
Вища, КПІ, інженер ел.техніки

6.1.6.

Стаж керівної роботи (років)**
3

6.1.7.

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Квазар", директор департаменту ЗЕД

Опис
До компетенції Членів наглядової ради належить вирішення питань, передбачених
законодавством, статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради Загальними зборами. До
виключної компетенції наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції
положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку
денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій
до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття
рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за
пропозицією виконавчого органу; 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше
викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних
паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій,
цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та відкликання повноважень Голови та членів правління; 9) затвердження умов цивільноправових, трудових договорів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру
винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Голови правління від виконання його
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління; 11)
обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання
реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора
Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати
його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,
порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; 15) визначення дати складення
переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; 16) вирішення
питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, товариствах,
організаціях, установах, про заснування/створення інших юридичних осіб; 17) вирішення питань,
передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення
Товариства;18) прийняття рішення про вчинення будь-якого правочину, якщо ринкова вартість
майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства
за даними останньої річної фінансової звітності. В разі попереднього схвалення значних правочинів
загальними зборами, із зазначенням останніми характеру правочинів та їх граничної вартості,
наглядовою радою можуть бути прийняті рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість
майна або послуг, що є його предметом, становить не більше граничної вартості визначеною
загальними зборами; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним
внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати
дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21)
прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства
або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством,
пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; 23)
вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із
законодавством або Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції
Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за
винятком випадків, встановлених законодавством. Розмір виплаченої винагороди відповідає
встановленим виплатам згідно контракту та трудової угоди. Непогашеної судимості за корисливі та
6.1.8.

посадові злочини не має. Стаж керівної роботи - 3 роки, ВАТ "Квазар", директор департаменту ЗЕД.
Інших місць працевлаштування не має. Призначений рішенням загальних зборів акціонерів від
25.08.2009 р.
* 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.
6.1.1.

Посада
Член Наглядової ради

6.1.2.

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Любченко Вадим Михайлович

6.1.3.

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
51 1914210 МИД Росії

6.1.4.

Рік народження**
1957

6.1.5.

Освіта**
Вища. Московський інститут сталі і сплавів . інженер електронної техніки

6.1.6.

Стаж керівної роботи (років)**
3

6.1.7.

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
KM Сек'юр Корп." (KM Secure Corp.), держава Канада, індекс L4C9R9, область Оntarіo
(провінція Онтаріо), населенний пункт Rіchmond Hіll (Річмонд Хілл), вулиця Keremeos
Cr.(Керемеос Кр.), будинок 36, номер в Онтаріо 001430472. директор

Опис
До компетенції Членів наглядової ради належить вирішення питань, передбачених
законодавством, статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради Загальними зборами. До
виключної компетенції наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції
положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку
денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій
до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття
рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за
пропозицією виконавчого органу; 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше
викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних
паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій,
цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та відкликання повноважень Голови та членів правління; 9) затвердження умов цивільноправових, трудових договорів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру
винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Голови правління від виконання його
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління; 11)
обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання
реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора
Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати
його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,
порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; 15) визначення дати складення
переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; 16) вирішення
питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, товариствах,
організаціях, установах, про заснування/створення інших юридичних осіб; 17) вирішення питань,
передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення
Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення будь-якого правочину, якщо ринкова вартість
майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства
за даними останньої річної фінансової звітності. В разі попереднього схвалення значних правочинів
загальними зборами, із зазначенням останніми характеру правочинів та їх граничної вартості,
наглядовою радою можуть бути прийняті рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість
майна або послуг, що є його предметом, становить не більше граничної вартості визначеною
загальними зборами; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним
внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати
дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та
6.1.8.

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21)
прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства
або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством,
пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; 23)
вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із
законодавством або Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції
Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за
винятком випадків, встановлених законодавством. Розмір виплаченої винагороди відповідає
встановленим виплатам згідно контракту та трудової угоди. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Стаж керівної роботи - 3 роки. Дана посадова особа обіймає посаду
директора підприємства КМ "Секьюр Корп", місцезнаходження Канада. Інших місць
працевлаштування не має. Призначений рішенням загальних зборів акціонерів від 25.08.2009 р.
* 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.
6.1.1.

Посада
Голова Ревізійної комісії

6.1.2.

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мартинюк Олександр Михайлович

6.1.3.

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 512540 06.06.1997 Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві

6.1.4.

Рік народження**
1955

6.1.5.

Освіта**
Вища, ЛПІ, інженер електронної техніки

6.1.6.

Стаж керівної роботи (років)**
3

6.1.7.

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДП "Квазар-Іс", директор

Опис
При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю правління до повноважень
ревізійної комісії входить перевірка : 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій
звітності Товариства; 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та
звітності відповідним нормативним документам; 3) своєчасність і правильність відображення у
бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; 4)
дотримання правлінням, головою та членами правління Товариства наданих їм повноважень щодо
розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від
імені Товариства; 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями
Товариства; 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 7) використання коштів
резервного та інших фондів Товариства; 8) правильність нарахування та виплати дивідендів; 9)
дотримання порядку оплати акцій Товариства; 10) фінансовий стан Товариства, рівень його
платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів. Ревізійна
комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки
фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. За підсумками
проведення планових та позапланових перевірок ревізійна комісія складає висновки. Без висновку
ревізійної комісії загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства. Ревізійна
комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх
засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю. Ревізійна комісія є правомочною приймати
рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення ревізійної комісії
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів ревізійної комісії, які
беруть участь у засіданні. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок
загальним зборам і наглядовій раді Товариства. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового
скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення
зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Розмір виплаченої винагороди відповідає
встановленим виплатам згідно контракту та трудової угоди. Непогашеної судимості за корисливі та
6.1.8.

посадові злочини не має. Стаж керівної роботи - 3 роки, ДП "Квазар-Іс", директор.Інших місць
працевлаштування дана посадова особа не має. Призначений рішенням загальних зборів акціонерів
від 25.08.2009 р.
* 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.
6.1.1.

Посада
Член Ревізійної комісії

6.1.2.

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Омельчук Лариса Володимирівна

6.1.3.

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 214262 04.07.1996 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві

6.1.4.

Рік народження**
1965

6.1.5.

Освіта**
Вища, Київський національний економ. університет, фінансист.

6.1.6.

Стаж керівної роботи (років)**
3

6.1.7.

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Квазар", економіст.

Опис
При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю правління до повноважень
ревізійної комісії входить перевірка : 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій
звітності Товариства; 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та
звітності відповідним нормативним документам; 3) своєчасність і правильність відображення у
бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; 4)
дотримання правлінням, головою та членами правління Товариства наданих їм повноважень щодо
розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від
імені Товариства; 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями
Товариства; 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 7) використання коштів
резервного та інших фондів Товариства; 8) правильність нарахування та виплати дивідендів; 9)
дотримання порядку оплати акцій Товариства; 10) фінансовий стан Товариства, рівень його
платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів. Ревізійна
комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки
фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. За підсумками
проведення планових та позапланових перевірок ревізійна комісія складає висновки. Без висновку
ревізійної комісії загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства. Ревізійна
комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх
засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю. Ревізійна комісія є правомочною приймати
рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення ревізійної комісії
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів ревізійної комісії, які
беруть участь у засіданні. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок
загальним зборам і наглядовій раді Товариства. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового
скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення
зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Розмір виплаченої винагороди відповідає
встановленим виплатам згідно контракту та трудової угоди. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Стаж керівної роботи - 3 роки, ВАТ "Квазар", економіст. Інших місць
працевлаштування дана посадова особа не має. Призначений рішенням загальних зборів акціонерів
від 25.08.2009 р.
6.1.8.

* 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.
6.1.1.

Посада
Член Ревізійної комісії

6.1.2.

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гончарук Прасков'я Ларіонівна

6.1.3.

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 580642 09.09.1997 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві

6.1.4.

Рік народження**
1949

6.1.5.

Освіта**
Вища, Київський геологорозвідувальний технікум. Технік- геофізик.

6.1.6.

Стаж керівної роботи (років)**
3

6.1.7.

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Квазар", завідувач канцелярією.

Опис
При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю правління до повноважень
ревізійної комісії входить перевірка : 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій
звітності Товариства; 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та
звітності відповідним нормативним документам; 3) своєчасність і правильність відображення у
бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; 4)
дотримання правлінням, головою та членами правління Товариства наданих їм повноважень щодо
розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від
імені Товариства; 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями
Товариства; 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 7) використання коштів
резервного та інших фондів Товариства; 8) правильність нарахування та виплати дивідендів; 9)
дотримання порядку оплати акцій Товариства; 10) фінансовий стан Товариства, рівень його
платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів. Ревізійна
комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки
фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. За підсумками
проведення планових та позапланових перевірок ревізійна комісія складає висновки. Без висновку
ревізійної комісії загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства. Ревізійна
комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх
засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю. Ревізійна комісія є правомочною приймати
рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення ревізійної комісії
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів ревізійної комісії, які
беруть участь у засіданні. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок
загальним зборам і наглядовій раді Товариства. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового
скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення
зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Розмір виплаченої винагороди відповідає
встановленим виплатам згідно контракту та трудової угоди. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Стаж керівної роботи - 3 роки, ВАТ "Квазар", завідувач канцелярією. Інших
місць працевлаштування не має. Призначений рішенням загальних зборів акціонерів від 25.08.2009 р.
6.1.8.

* 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.

6.1.1.

Посада
Голова правління

6.1.2.

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мартинов Геннадій Миколайович

6.1.3.

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 384593 20.11.1996 Міським відділом № 2 Білоцерківського РУГУ МВС України в
Київській обл.

6.1.4.

Рік народження**
1957

6.1.5.

Освіта**

Вища. Московський інститут сталі і сплавів. інженер електронної техніки.
6.1.6.

Стаж керівної роботи (років)**
25

6.1.7.

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Білоцерківська меблева фабрика. Директор.

Опис
Голова правління обирається наглядовою радою Товариства і має право:
1)
скликати засідання правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;
2)
розподіляти обов'язки між членами правління; 3) без довіреності представляти інтереси Товариства
та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом; 4) приймати
рішення про укладення будь-якого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його
предметом, не перевищує 9, 99 % відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної
фінансової звітності; 5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим
Статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради; 6) відкривати рахунки у банківських
установах; 7) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про
укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції
відповідно до положень цього Статуту; 8) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до
них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України,
Статуту та внутрішніх документів Товариства; 9) в межах своєї компетенції видавати накази і давати
вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 10) підписувати від імені
Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього; 11) здійснювати інші функції, які
необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно чинного законодавства та
внутрішніх документів Товариства. Голова та члени правління не можуть бути у будь-який час
усунені від виконання своїх обов'язків, крім випадків передбачених чинним законодавством цим
Статутом та положенням про наглядову раду. Розмір виплаченої винагороди відповідає встановленим
виплатам згідно контракту та трудової угоди.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Стаж керівної роботи - 25 років, Білоцерківська меблева фабрика, директор. Інших місць
працевлаштування не має.
6.1.8.

* 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.
6.1.1.

Посада
Перший заступник Голови правління

6.1.2.

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Голотюк Валентин Миколайович

6.1.3.

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 346128 02.03.2000 Подільським РУГУ МВС України в м. Києві

6.1.4.

Рік народження**
1958

6.1.5.

Освіта**
Вища. Київський політехнічний інститут. інженер електронної техніки.

6.1.6.

Стаж керівної роботи (років)**
11

6.1.7.

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДП "Укрпромінвест" м. Чернігів. Виконавчий директор.

Опис
Перший заступник Голови правління обирається на посаду наглядовою радою. Перший
заступник Голови правління надає допомогу Голові правління в організації роботи правління та
виконує його функції у разі його відсутності. При виконанні функцій Голови правління перший
заступник має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах
компетенції, визначеної Статутом. Перший заступник Голови правління має право: 1) скликати
засідання правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них; 2) розподіляти обов'язки
між членами правління; 3) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його
імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом; 4) приймати рішення про
укладення будь-якого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не
6.1.8.

перевищує 9, 99 % відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової
звітності; 5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом,
рішеннями загальних зборів та наглядової ради; 6) відкривати рахунки у банківських установах; 7)
підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення
(видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до
положень цього Статуту; 8) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи
заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та
внутрішніх документів Товариства; 9) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки,
обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 10) підписувати від імені Правління
колективний договір, зміни та доповнення до нього; 11) здійснювати інші функції, які необхідні для
забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно чинного законодавства та внутрішніх документів
Товариства. Голова та члени правління не можуть бути у будь-який час усунені від виконання своїх
обов'язків, крім випадків передбачених чинним законодавством цим Статутом та положенням про
наглядову раду. Розмір виплаченої винагороди відповідає встановленим виплатам згідно контракту
та трудової угоди. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної
роботи - 11 років, ДП "Укрпромінвест" м. Чернігів, виконавчий директор. Інших місць
працевлаштування не має.
* 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.
6.1.1.

Посада
Член правління

6.1.2.

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кудла Ростислав Теодозійович

6.1.3.

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВМ 279461 28.01.1997 Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області

6.1.4.

Рік народження**
1961

6.1.5.

Освіта**
Вища. Львівський аграрний університет. Інженер-будівельник.

6.1.6.

Стаж керівної роботи (років)**
15

6.1.7.

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Фенікс К", генеральний директор

Опис
Члени правління обираються наглядовою радою Товариства і мають право:
1)
скликати засідання правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них; 2) розподіляти
обов'язки між членами правління; 3) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти
від
його
імені
юридичні
дії
в
межах
компетенції,
визначеної
цим
Статутом;
4) приймати рішення про укладення будь-якого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг,
що є його предметом, не перевищує 9, 99 % відсотків вартості активів Товариства за даними
останньої річної фінансової звітності; 5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах,
визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради; 6) відкривати рахунки у
банківських установах; 7) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства,
рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його
компетенції відповідно до положень цього Статуту; 8) наймати та звільняти працівників Товариства,
вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства
України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; 9) в межах своєї компетенції видавати
накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 10) підписувати
від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього; 11) здійснювати інші функції,
які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно чинного законодавства та
внутрішніх документів Товариства. Члени правління не можуть бути у будь-який час усунені від
виконання своїх обов'язків, крім випадків передбачених чинним законодавством цим Статутом та
положенням про наглядову раду. Розмір виплаченої винагороди відповідає встановленим виплатам
згідно контракту та трудової угоди. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Стаж керівної роботи - 15 років, ТОВ "Фенікс К", генеральний директор.Інших місць
6.1.8.

працевлаштування не має.
* 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.
6.1.1.

Посада
Член правління

6.1.2.

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ободзинський Ярослав Олександрович

6.1.3.

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 243334 11.07.1996 Дарницьким РУГУ МВС України в м . Києві

6.1.4.

Рік народження**
1978

6.1.5.

Освіта**
Вища. Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка. Економіст.

6.1.6.

Стаж керівної роботи (років)**
3

6.1.7.

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТЗТ "Квазар-Мікро Техно". Начальник відділу внутрішнього контролю фінансового
управління.

6.1.8. Опис
Члени правління обираються наглядовою радою Товариства і мають право: 1) скликати засідання
правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них; 2) розподіляти обов'язки між
членами правління; 3) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені
юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом; 4) приймати рішення про укладення
будь-якого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує
9, 99 % відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності; 5)
розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями
загальних зборів та наглядової ради; 6) відкривати рахунки у банківських установах; 7) підписувати
довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких
прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень
цього Статуту; 8) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення
та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх
документів Товариства; 9) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові
для виконання всіма працівниками Товариства; 10) підписувати від імені Правління колективний
договір, зміни та доповнення до нього; 11) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення
нормальної роботи Товариства, згідно чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.
Члени правління не можуть бути у будь-який час усунені від виконання своїх обов'язків, крім
випадків передбачених чинним законодавством цим Статутом та положенням про наглядову раду.
Розмір виплаченої винагороди відповідає встановленим виплатам згідно контракту та трудової угоди.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи - 3 роки, АТЗТ
"Квазар-Мікро Техно", Начальник відділу внутрішнього контролю фінансового управління. Інших
місць працевлаштування не має.
* 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.
6.1.1.

Посада
Член правління

6.1.2.

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Смолич Олександр Сергійович

6.1.3.

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 741995 24.10.2001 Мінським РУГУ МВС України в м. Києві

6.1.4.

Рік народження**

1958
6.1.5.

Освіта**
Вища. Московський інститут сталі і сплавів. Інженер електронної техніки.

6.1.6.

Стаж керівної роботи (років)**
11

6.1.7.

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "Квазар - Мікро". Помічник голови правління.

6.1.8. Опис
Члени правління обираються наглядовою радою Товариства і мають право: 1) скликати засідання
правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них; 2) розподіляти обов'язки між
членами правління; 3) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені
юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом; 4) приймати рішення про укладення
будь-якого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує
9, 99 % відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності; 5)
розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями
загальних зборів та наглядової ради; 6) відкривати рахунки у банківських установах; 7) підписувати
довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких
прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень
цього Статуту; 8) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення
та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх
документів Товариства; 9) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові
для виконання всіма працівниками Товариства; 10) підписувати від імені Правління колективний
договір, зміни та доповнення до нього; 11) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення
нормальної роботи Товариства, згідно чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.
Члени правління не можуть бути у будь-який час усунені від виконання своїх обов'язків, крім
випадків передбачених чинним законодавством цим Статутом та положенням про наглядову раду.
Розмір виплаченої винагороди відповідає встановленим виплатам згідно контракту та трудової угоди.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи - 11 років, АТ
"Квазар - Мікро", Помічник голови правління. Інших місць працевлаштування не має.
* 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.
6.1.1.

Посада
Головний бухгалтер

6.1.2.

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яніцький Василь Костянтинович

6.1.3.

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н не має згоди на розкриття паспортних даних

6.1.4.

Рік народження**
1957

6.1.5.

Освіта**
Вища, Київський фінансово-економічний коледж, Київський трудового Червоного Прапору
інженерно-будівельний інститут. Бухгалтер-фінансіст

6.1.6.

Стаж керівної роботи (років)**
15

6.1.7.

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "МАВТ", головний бухгалтер

Опис
До компетенції головного бухгалтера належать такі повноваження та обов'язки: 1.
Забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад,
встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з
урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. 2.
Організація роботи бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського
обліку всіх господарських операцій. 3. Вимагання від підрозділів, служб та працівників забезпечення
6.1.8.

неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. 4.
Вживання всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню
записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених
документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну. 5. Забезпечення складання на основі
даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в
установлені строки користувачам. 6. Здійснення заходів щодо надання повної, правдивої та
неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. 7.
Приймання участі у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис
головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами,
затвердженими формами та інструкціями. 8. За погодженням з власником (керівником) підприємства
забезпечувати перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить
розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань. 9. Здійснення контролю за
веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та
фінансових ресурсів. 10. Приймання участі у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві,
оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і
псування активів підприємства. 11. Забезпечення перевірки стану бухгалтерського обліку у філіях,
представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах. 12. Організація роботи з
підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства щодо: - визначення облікової політики
підприємства, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з
урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних; - розроблення системи
і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової
системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій; визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів; - вибору
оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення
професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами; - поліпшення системи
інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до
виконавців; - впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з
урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої; - забезпечення
збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та
фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення; - виділення на окремий баланс філій,
представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства та включення їх
показників до фінансової звітності підприємства. 13. Керування працівниками відділу бухгалтерії та
відділу АСУП підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки. 14.
Ознайомлення цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними
матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві. Розмір
виплаченої винагороди відповідає встановленим виплатам згідно контракту та трудової угоди.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи - 15 років, ПАТ
"МАВТ", головний бухгалтер. Інших місць працевлаштування не має. Призначений на посаду
головного бухгалтера згідно наказу
№ 31 від 20.06.2011 року.
* 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.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
Прізвище, ім'я,
Дата
Кількість
видачі, орган, який
по батькові
внесення
акцій
видав)* або
посадової особи
до реєстру
(штук)
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість за видами акцій
Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
прості на привілейовані привілейовані на
іменні пред'явника
іменні
пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова
Наглядової
Ради

Монаков Сергій
Владленович

СО 274595 07.12.1999
Шевченківським РУ ГУ
МВС України в м. Києві

25.10.1994

3865

1.07200000000

3865

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Примак Віктор
Степанович

СО 436071 27.07.2000
Ватутінським РУ ГУ МВС
України в м. Києві

25.10.1994

1

0.00030000000

1

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Дмитерчук
Богдан
Петрович

СН 580971 18.09.1997
Шевченківським РУ ГУ
МВС України в м. Києві

25.10.1994

54

0.01500000000

54

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Берінгов Сергій
Борисович

СО 243377 19.10.1999
Подільським РУ ГУ МВС
України в м. Києві

24.01.1995

42824

11.87300000000

42824

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Золотухін
Валерій
Тихонович

СН 798584 02.04.1998
Шевченківським РУ ГУ
МВС України в м. Києві

25.10.1994

1000

0.28000000000

1000

0

0

0

Голова
Ревізійної
комісії

Мартинюк
Олександр
Михайлович

СН 512540 06.06.1997
Мінським РУ ГУ МВС
України в м. Києві

25.10.1994

1000

0.28000000000

1000

0

0

0

Перший
заступник
голови
Правління

Голотюк
Валентин
Миколайович

СО 346128 02.03.2000
Подільським РУГУ МВС
України в м. Києві

25.10.1994

84

0.02000000000

84

0

0

0

48828

13.54030000000

48828

0

0

0

Усього

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

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування Ідентифікаційний
юридичної особи код за ЄДРПОУ

КМ "Сек'юр
Корп"

1430472

Місцезнаходження

Кількість
Дата
внесення
акцій
(штук)
до реєстру

00000 Канада д/н
Торонто, Онтаріо
12.05.1999
вул. Керемос кресент,
36

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи*

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

Берінгов Сергій
Борисович

СО 243377 19.10.1999 Подільським РУ ГУ
МВС України в м. Києві

241327

Кількість за видами акцій

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

66.91000000000

241327

прості на
привілейовані
пред'явника
іменні

0

привілейовані
на
пред'явника

0

0

Кількість за видами акцій

Дата
Кількість
внесення
акцій
до реєстру
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

24.01.1995

42824

11.87300000000

42824

0

0

0

Усього

284151

78.78300000000

284151

0

0

0

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

прості на
привілейовані
пред'явника
іменні

привілейовані
на
пред'явника

8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

27.04.2012

Кворум зборів**

72.610000000000

Опис

Вид загальних

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
2) затвердження річного звіту товариства за 2011 рік;
3) розподіл прибутку і збитків товариства за 2011 рік;
4) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,
звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;
5) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільноправових договорів, трудових договорів
(контрактів),
що
укладатимуться з ними;
6) обрання членів ревізійної комісії. Результати розгляду питань
порядку денного: 1. Прийнято рішення обрати лічильну комісію. До
прийняття рішення про склад лічильної комісії доручити функції
лічильної комісії реєстраційній комісії.
2. Прийнято рішення затвердити річний звіт товариства за 2011 рік.
3. Прийнято рішення за результатами фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2011 рік дивіденди не нараховувати і не
сплачувати. Збитки, отримані за підсумками діяльності, покрити за
рахунок резервного фонду. Затвердити наступні нормативи розподілу
прибутку Товариства на 2012 рік:- 5 % чистого прибутку спрямувати
на формування резервного фонду; - чистий прибуток, що залишиться
після формування резервного фонду і покриття збитків минулих
років, розподілити на чергових Загальних зборах акціонерів
Товариства.
4. Прийнято рішення затвердити звіт наглядової ради, звіт
виконавчого органу, звіт ревізійної комісії. 5. Прийнято рішення
продовжити термін повноважень Наглядової ради ПАТ „Квазар”. 6.
Прийнято рішення продовжити термін повноважень Ревізійної комісії
ПАТ „Квазар”.

чергові

позачергові

зборів*

X

Дата проведення

19.04.2013

Кворум зборів**

71.5

Опис

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1) Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
2) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту органів
управління товариства, затвердження річного звіту товариства за
2012 рік;
3) Розподіл прибутку і збитків товариства за 2012 рік;
4) Прийняття рішення про внесення змін до Статуту та затвердження
нової редакції Статуту ПАТ «Квазар»;
5) Прийняття рішення про продовження строку дії Договору про
відкриття кредитної лінії укладеного з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ».
6) Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
Результати розгляду питань порядку денного:
1) Прийнято рішення обрати лічильну комісію. До прийняття рішення
про склад лічильної комісії доручити функції лічильної комісії
2) Прийнято рішення затвердити консолідовану фінансову звітність,
яка складена згідно вимог МСФЗ, річний звіт товариства за 2012 рік.
3) Прийнято рішення дивіденди не нараховувати і не сплачувати.
Збитки, отримані за підсумками діяльності, покрити за рахунок
резервного фонду.
4) Прийнято рішення внести вищезазначені зміни шляхом викладення
Статуту ПАТ «Квазар» у новій редакції та надати повноваження на
підписання нової редакції Статуту Голові правління Мартинову Г.М.
5) Прийнято рішення продовжити строк дії Договору про відкриття
кредитної лінії №05-В/10/47/КЛ від 29 квітня 2010 року, укладеного з
АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», до 28 квітня 2015 року та встановити графік
погашення заборгованості кожного місяця. Внести вищезазначені
зміни до Договору про відкриття кредитної лінії №05-В/10/47/КЛ від 29
квітня 2010 року та пов’язаних з ним договорів іпотеки та застави
шляхом укладення Додаткових договорів про внесення змін. З
урахуванням прийнятого рішення надати повноваження Голові
Правління Товариства Мартинову Геннадію Миколайовичу на
підписання та самостійне визначення умов Договорів про внесення
змін до даного Договору.
6)
Прийнято
рішення
надати
попереднє
схвалення/затвердження/узгодження
окремих/кожних
значних
правочину/ів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш
як одного року з дати даного рішення за умови відповідності значних
окремих/кожних правочинів наступним вимогам:
а) характер правочину/ів повинен відповідати меті та предмету
діяльності Товариства визначеній Статутом Товариства;
б) гранична ринкова вартість/сума/ціна окремих/кожних предмету/ів
значного/их правочину/ів не повинна перевищувати 95 % відсотків
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності
акціонерного товариства.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітного
періоду

За результатами періоду, що
передував звітному

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
грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

виплачених

дивідендів,

Дата складання переліку осіб,
які мають право на отримання
дивідендів
Дата виплати дивідендів
Дата закриття реєстру для виплати дивідендів по простих акціях
(за звітний період): Рішення про виплату дивідендів за 2012 рік не
приймалося. Дата закриття реєстру для виплати дивідендів по
привілейованих акціях (за звітний період): Рішення про виплату
дивідендів за 2012 рік не приймалося. Дата початку виплати
дивідендів (за звітний період): За звітний період дивіденди не
виплачувались. Дата закінчення виплати дивідендів: За звітний
період дивіденди не виплачувались.

Опис

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи
ТОВ АФ "Консалтінг ЛТД"
або прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

19029087

Місцезнаходження

01011 Україна м. Київ Печерський р-н м. Київ
Гусовського, 11/11 оф.1

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

001000

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

044 569-15-62

Факс

044 569-15-62

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фірмa), якa надає аудиторські
послуги емітенту

Опис

д/н

Повне найменування юридичної особи
ПАТ "Національний депозитарій України"
або прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна Шевченківський м. Київ Б. Грінченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АВ №581322

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон

044 279-65-40

Факс

044 279-13-22

Вид діяльності

Депозитарна діяльність Депозитарію цінних паперів

Опис

д/н

Повне найменування юридичної особи
ПАТ "Фондова біржа ПФТС"
або прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

03150 Україна Шевченківський м. Київ
Червоноармійська, 72

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АВ №581354

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.03.2009
Міжміський код та телефон

044 277-50-00

Факс

044 277-50-01

Вид діяльності

Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з
організації торгівлі на фондовому ринку

Опис

д/н

Повне найменування юридичної особи
ТОВ "Стандарт"
або прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31954068

Місцезнаходження

04071 Україна Подільський м. Київ Верхній Вал, 24

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АГ №572016

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 06.12.2010
Міжміський код та телефон

044 377-73-61

Факс

044 377-73-62

Вид діяльності

Депозитарна діяльність - Зберігача

Опис

д/н

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

05.01.2011

Опис

Номер
Найменування
Міжнародний
Номінальна Кількість
Загальна
Частка у
свідоцтва про
органу, що
Тип цінного Форма існування
ідентифікаційний
вартість
акцій
номінальна статутному капіталі
реєстрацію
зареєстрував
паперу
та форма випуску
номер
акцій (грн.)
(штук)
вартість (грн.)
(у відсотках)
випуску
випуск
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Державна
комісія з
цінних
Документарні
08/1/11
UA 4000109128
50.000
360673
18033650.000 100.000000000000
паперів та
іменні
фондового
ринку
Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: 25.08.2011 Фондовою Біржею ПФТС прийнято
рішення про включення акцій ПАТ "Квазар" до Біржового списку ПФТС без включення до Біржового реєстру. Інформація про зовнішні
ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: За 2012 рік торгівля цінними паперами на зовнішніх ринках не
здійснювалась. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: 25.08.2011 Фондовою Біржею ПФТС
прийнято рішення про включення акцій ПАТ "Квазар" до Біржового списку ПФТС без включення до Біржового реєстру. Мета додаткової
емісії: Протягом 2012 року додаткова емісія не відбувалась Спосіб розміщення: бездокументарна форма.

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Серед основних подій розвитку ПАТ «Квазар» в 2012 році як компанії, яка працює в сегменті
альтернативної енергетики – сонячній індустрії та є однією з найбільших виробників PV-продукції на
ринку фотовольтаїки України та Східної Європи, можна виділити наступні:
1. В 2012 році підприємством розроблено та впроваджено нові напрямки - від виробництва
універсальних сонячних зарядних пристроїв – для таких заряджувальних приладів, як мобільні
телефони, ехолоти, ліхтарі, електронні блокноти, MP3плеери, Іphone, Іpod до автономних
туристичних систем, які дозволяють заряджати такі прилади, як системи заряду акумуляторних
батарей АА і ААА , всі типи фото і відео камер, GPS-навігатори, системи освітлення, ноутбуки,
автохолодильники. Для реалізації цих напрямків на підприємстві був сформований новий
департамент, який займається організаційним забезпеченням реалізації цієї нової продукції.
2. На споживчому ринку Товариством було запроваджено нові методи каналів збуту продукції – в 2012
році ПАТ «Квазар» відкрило мережу магазинів, через які реалізовувала продукцію підприємства
безпосередньо споживачу.
3. Завдяки значному науково-технічному та кадровому потенціалу Товариство здійснило виведення
на ринок серію нових продуктів, зокрема, фотоелектричних модулів потужністю 200 Вт в
стандартному розмірі 1585 х 805 х 40 мм.
4. Будучи одним з провідних виробників фотовольтаїки в 2012 році компанія «Квазар» збільшила
своїх представників та розширила свою ділерську мережу на нових ринках, зокрема в таких країнах,
як Росія та Казахстан.
5. В 2012 році компанія «Квазар» приймала участь в енергетичних проектах альтернативної сонячної
енергетики України та Росії. Зокрема в 2012 році реалізовано проект з будівництва сонячної
електростанції - дахової системи енергопостачання в м. Тернопіль, а також спільний проект ВАТ
«Оптова електрична компанія» (Російська Федерація) та ПАТ «Квазар» (Україна) з будівництва
сонячної електростанції - дахової системи енергопостачання в м. Камишин, Волгоградської обл.,
Російська Федерація.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та
перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
ПАТ "Квазар" має наступні дочірні підприємства:
ДП "Квазар-4", ДП "Квазар-ІС", ДП "Квазар-Транс", ДП "Квазар -Рось" Взаємовідносини
обумовлені Статутом дочірніх підприємств та договорами про взаємовідносини, які затверджені
загальними зборами акціонерів.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду,
умови та результати цих пропозицій
Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного року не
відбувались.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів,
метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Організація та методологія бухгалтерського обліку здійснюється у відповідності до чинного
законодавства України, національних П(С)БО, та, у відповідності до вимог ДКЦПФР проводиться
трансформація фінансової звітності Товариства згідно класифікації МСФЗ.
Текст аудиторського висновку

Вих. № 31/1-АВ
від 18.04.2013 р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КВАЗАР» ЗА 2012 РІК
Власникам акцій ПАТ «Квазар»
Керівництву ПАТ «Квазар»

1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА
Повне найменування Товариства: Публічне акціонерне товариство «Квазар».

Код за ЄДРПОУ: 14314038.

Місцезнаходження: 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3.
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія А01 № 603192 від 04.02.2010 р., видане Подільською
районною державною адміністрацією м. Києва.

Акції розподілені між акціонерами наступним чином:
КМ СЕК’ЮР КОРП. (Канада) – володіє 241 327 (Двісті сорок одна тисяча триста двадцять сім)
штуками простих іменних акцій на суму 12 066 350 грн. (Дванадцять мільйонів шістдесят шість
тисяч триста п’ятдесят гривень), що становить 66,9102% статутного капіталу Товариства;

Берінгов Сергій Борисович – володіє 42 824 (Сорок дві тисячі вісімсот двадцять
чотири) штуками простих іменних акцій на суму 2 141 200 грн. (Два мільйони
сто сорок одна тисяча двісті гривень), що становить 11,8734% статутного
капіталу Товариства.
Інші акціонери:
−

інші особи володіють 76 522 (Сімдесят шість тисяч п’ятсот двадцять дві) штуками простих
іменних акцій на суму 3 826 100 грн. (Три мільйони вісімсот двадцять шість тисяч сто гривень),
що становить 21,2164% статутного капіталу Товариства.

Керівництво Товариства:
Голова Правління – Мартинов Геннадій Миколайович;
Головний бухгалтер – Яніцький Василь Костянтинович.
2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ
Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності Публічного акціонерного товариства
«Квазар» (далі – Товариство), складеної згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності
(далі – МСФЗ), за 2012 р., яка включає:

−
−
−
−
−

Форму № 1 «Баланс» станом на 31.12.2012 р.;
Форму № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2012 р.;
Форму № 3 «Звіт про рух грошових коштів» за 2012 р.;
Форму № 4 «Звіт про власний капітал» за 2012 р.;
Форму № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 2012 р.

Керівництво Товариства вибрало датою переходу на МСФЗ 01.01.2012 р.
Це означає, що перша фінансова звітність за МСФЗ буде складатися за звітні періоди
2013 р. Дані попередньої фінансової звітності, складеної в 2012 р. на основі МСФЗ,
будуть використані в якості порівняльних даних для складання повних фінансових
звітів за МСФЗ за звітні періоди 2013 р.
Перевірка проведена відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську
діяльність» від 22.04.1993 р. № 3125-XІІ, Міжнародних стандартів контролю якості,
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема
МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності» та
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження
Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних
паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)» від 29.09.2011 р. № 1360. Ці
нормативні документи вимагають, щоб планування та проведення аудиту було
спрямоване на одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не
містять суттєвих викривлень.
Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації,
розкритих у фінансовій звітності, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку МСФЗ,
розглянуто принципи формування матеріальних статей балансу і звітності в цілому.
Масштаби нашої перевірки не були обмежені.
Перевірка проводиться вибірковим методом. При перевірці використовувались дані бухгалтерського
обліку, регістрів аналітичного та синтетичного обліку, матеріалів інвентаризацій, первинних
документів.
Облікова система Товариства може служити базою для складання фінансової звітності.
3. ОПИС ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА
ДОСТОВІРНЕ ПОДАННЯ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання

фінансової звітності відповідно до МСФЗ та систему внутрішнього контролю, яку
управлінський персонал визначає необхідною для того, щоб забезпечити складання
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або
помилок.
4. ОПИС ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АУДИТОРА ЗА НАДАННЯ ВИСНОВКУ СТОСОВНО
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Відповідальність аудитора передбачає висловлення думки щодо перевіреної фінансової звітності на
основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до МСА. Ці стандарти
вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту
для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і
розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від професійного судження
аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства
або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що
стосуються складання та достовірного подання Товариством фінансової звітності, з метою розробки
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективності внутрішнього контролю Товариства. Аудит включає також оцінку відповідності
затвердженої облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським
персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення
нашої думки.
5. ДУМКА АУДИТОРА ЩОДО ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Аудитори вважають, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для
висловлення думки про фінансову звітність.
Система бухгалтерського обліку у Товаристві забезпечує регулярний збір та обробку інформації, що
необхідна для складання фінансової звітності.
Матеріали аудиторської перевірки підтверджують реальність бухгалтерського обліку Товариства,
достовірність та повноту статей балансу і звітності про фінансові результати, їх відповідність чинному
законодавству, діючим нормативам, первинним бухгалтерським документам, синтетичному та
аналітичному обліку.
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Ми звертаємо увагу, що у зв’язку з визначенням дати переходу на МСФЗ 01.01.2012 р. існує
ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фінансову
звітність за 2012 р. під час складання балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ
станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за
МСФЗ може забезпечити достовірне відображення фінансового стану Товариства, результатів його
операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо
цього питання.
Попередню фінансову звітність Товариства було складено в процесі зміни концептуальної основи з
П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Товариства може бути не
прийнятною для інших цілей.
Цей звіт незалежного аудитора може бути наданий відповідним органам Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку.
Валюта балансу Товариства станом на 31.12.2012 р. підтверджується в сумі
194 902 тис.
грн.

На думку аудиторів, фінансові звіти справедливо й достовірно в усіх суттєвих
аспектах відображають фінансовий стан Товариства, а також результат його
діяльності, рух власного капіталу та грошових коштів, згідно з застосовуваною
концептуальною основою фінансової звітності.
6. ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ
6.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Розрахунок чистих активів Товариства проводився з дотриманням вимог Рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про схвалення Методичних
рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств» від
17.11.2004 р. № 485.
Чисті активи Товариства станом на 31.12.2012 р. становлять 94 268,0 тис. грн.

В ході аналізу показників фінансової звітності Товариства встановлено, що вартість
чистих активів станом на 31.12.2012 р. перевищує розмір статутного капіталу на
76 234,0 тис. грн.
6.2. Значні правочини
Значні правочини (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної
фінансової звітності), відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. №
514-VІ, не мали місця.
6.3. Стан корпоративного управління
Голова Правління
Відповідно до законодавства, статуту і внутрішніх положень, Головою Правління з
4
лютого 2010 р. було обрано Мартинова Г.М.
Члени Правління
Відповідно до законодавства, статуту і внутрішніх положень, заступниками Голови Правління були
обрані з 4 лютого 2010 р., термін повноважень продовжено на підставі рішення/протоколу Наглядової
ради від 27.04.2012 р.:
Голотюк В.М.;
−
Кудла Р.Т. (з 31 серпня 2011 р.);
−
Смолич О.С.;
−
Ободзинський Я.О.
Голова Наглядової ради
Відповідно до законодавства, статуту і внутрішніх положень, Головою Наглядової ради з 25 серпня
2009 р. було обрано Монакова С.В.
Наглядова рада
Відповідно до законодавства, статуту і внутрішніх положень, членами Наглядової ради з 25 серпня
2009 р. були обрані:
−
Дмитерчук Б.П.;
−
Золотухін В.Т.;
−
Любченко В.М.;
−
Вострєйкін Я.Я.;
−
Берінгов С.Б.;
−
Примак В.С.
Голова Ревізійної комісії
Відповідно до законодавства, статуту і внутрішніх положень, Головою Ревізійної комісії з 25 серпня
2009 р. було обрано Мартинюка О.М.
Ревізійна комісія
Відповідно до законодавства, статуту і внутрішніх положень, членами Ревізійної комісії з 25 серпня
2009 р. були обрані:
−
Омельчук Л.В.;
−
Гончарук П.Л.
Загальні збори
Відповідно до законодавства, статуту і внутрішніх положень, чергові Загальні збори були проведені
27.04.2012 р.
Кворум зборів: 76,21%.
Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах:
1)
прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
2)
затвердження річного звіту Товариства за 2011 р.;
3)
розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 р.;
4)
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу,
звіту Ревізійної комісії;
5)
обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових
договорів (контрактів), що укладатимуться з ними;
6)
обрання членів Ревізійної комісії. Результати розгляду питань порядку денного:
1.
Прийнято рішення обрати лічильну комісію. До прийняття рішення про склад лічильної комісії
доручити функції лічильної комісії реєстраційній комісії.
2.
Прийнято рішення затвердити річний звіт Товариства за 2011 р.
3.
Прийнято рішення за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р.
дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Збитки, отримані за підсумками діяльності,
покрити за рахунок резервного фонду. Затвердити наступні нормативи розподілу прибутку
Товариства на 2012 р.:
−
5% чистого прибутку спрямувати на формування резервного фонду;
−
чистий прибуток, що залишиться після формування резервного фонду і покриття збитків

минулих років, розподілити на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства.
Прийнято рішення затвердити звіт Наглядової ради, звіт виконавчого органу, звіт Ревізійної
комісії.
5.
Прийнято рішення продовжити термін повноважень Наглядової ради ПАТ «Квазар».
6.
Прийнято рішення продовжити термін повноважень Ревізійної комісії
ПАТ «Квазар».
Наступні чергові загальні збори членів Товариства будуть проведені 19.04.2013 р.
Діяльність загальних зборів Товариства відповідає всім вимогам законодавства, статуту і внутрішніх
положень.
6.4. Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок
шахрайства (МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової
звітності»)
Зміна запланованих аудиторських процедур в процесі аудиту не відбувалася, оскільки за його
результатами не виявлено подій, які потребують такого перегляду. Для підтвердження залишків на
рахунках кредиторської заборгованості аудиторами направлені запити на адресу дебіторів та
кредиторів та для їх підтвердження отримано достатню кількість відповідей. Фактор ризику
шахрайства, що вимагає оцінки у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що
стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності», не виявлений. Аудитор відповідає за
аудиторський висновок про фінансову звітність Товариства, але він не відповідає за виявлення
абсолютно всіх фактів шахрайства і помилок, що можуть вплинути на достовірність фінансової
звітності Товариства.
4.

7. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
Повне найменування: Аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтінг
ЛТД».
Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів Аудиторських фірм та аудиторів: № 1000 від 26.01.2001
р., видане згідно з Рішенням Аудиторської Палати України № 98, чинне до 23.12.2015 р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних
паперів: серії АБ № 001312 від 15.02.2011 р., видане згідно з рішенням Комісії № 165,
чинне до 23.12.2015 р.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане згідно з Рішенням Аудиторської Палати
України № 228/5 від 24.02.2011 р.
В.о. генерального директора АФ ТОВ «Консалтінг ЛТД», головний аудитор Швагер А.В.: сертифікат
серії А № 6808 від 28.04.2011 р., чинний до 28.04.2016 р.
Головний аудитор Сененко Г.В.: сертифікат серії А № 5824 від 30.09.2004 р., чинний до 30.09.2014 р.;
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки фінансових установ серія А № 1563 від 26.02.2009 р., чинне до 30.09.2014 р.;
Диплом АССА по міжнародній фінансовій звітності (ДіпІФР на російській мові) сесія 09.12.2010 р.,
виданий Асоціацією сертифікованих бухгалтерів (The Assocіatіon of Chartered Certіfіed Accountants),
№ 1768048.
Головний аудитор Половодова Н.О.: сертифікат серії А № 6799 від 28.04.2011 р., чинний до 28.04.2016
р.
Місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офіс 1; контактний телефон (факс) – (044)
569-15-62.

8. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Аудиторська перевірка проводилась на підставі Договору № 2278-VP від 04.01.2011 р.

Дата початку перевірки – «08» квітня 2013 р.
Дата закінчення перевірки – «18» квітня 2013 р.
Підписи аудиторів:
В.о. генерального директора
АФ ТОВ «Консалтінг Лтд»
Аудитор (серт. А № 6808 АПУ)

А.В. Швагер

Головний аудитор (серт. А № 5824 АПУ,
Диплом АССА № 1768048 від 09.12.2010 р.)
Головний аудитор (серт. А № 6799 АПУ)
«18» квітня 2013 р.

АФ ТОВ «Консалтінг Лтд»
Україна, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офіс 1

Г.В. Сененко
Н.О. Половодова

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність
виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про
основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали
збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку
цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність
емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація
про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку
емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають
більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Виробництво кремнієвих пластин, фотоелектричних перетворювачів, зарядних пристроїв, сонячних
модулів, текстурирування. Виготовлення основних видів або послуг від сезонних змін не залежать.
Основними покупцями є резиденти України юридичні особи (ТОВ "Пілар", ТОВ "Пролог Семікор"
та нерезидент (SOLAR SWІSS SM AG).
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх
необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб
фінансування
Відчуження нерухомого майна: нежилі приміщення групи приміщень №3 (зал кондиціювання)
загальною площею 343, 4 кв. м. на користь Компанії КМ Коре лтд (Кіпр) (2011 рік); квартира
загальною площею 52, 30 кв. м. на користь фізичної особи (2011 рік); квартира загальною площею
46,9 кв. м. на користь фізичної особи (2012 рік).
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання
активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на
використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення
або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі
вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та
очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
ПАТ "Квазар" володіє основними засобами, які є власністю емітента. Необхідною технікою
вітчизняного та зарубіжного виробництва, яка використовується для виробництва фотоелектричних
перетворювачів та модулів. Залишкова вартість основних засобів виробничого призначення
становить 84 172,0 тис.грн., тобто 84,5% загальної вартості основних фондів виробництва. Загальний
ступень зносу на кінець року складає 58,3 %. Обмежень у використанні виробничих фондів не було.
Об'єкти невиробничої сфери, які знаходяться на балансі ПАТ "Квазар" становлять 15,5 % від
загальної вартості основних фондів. До складу невиробничих фондів входять: будинки каркасні і
збірно-щитові, холодильники та інші основні фонди.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Нерозвиненість вітчизняного ринку сонячної енергетики.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства
За звітний період штрафні санкції на ПАТ "Квазар" накладались в розмірі 441 тис.грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для
поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фінансування ведеться за рахунок власних та залучених обігових коштів.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Портфель замовлень на наступний рік очікується в межах поточного року, всі договори підписано.
Наше підприємство включене в графік поставок продукції для створення в Україні мережі сонячних
електростанцій середньої потужності.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва,
реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на
діяльність емітента в майбутньому)
Стратегічними цілями ПАТ "Квазар" на найближчий час є збільшення частки присутності продукції

ПАТ "Квазар" на українському та російському ринках сонячної енергетики головним чином, через
будівництво мережі сонячних електростанцій невеликої потужності, закріпитися на ринку
середньоазіатських країн а також утримання позицій попередніх років на європейському ринку.
Істотним фактором, який впливає на перспективу розвитку ПАТ "Квазар" є рівень кредитного
рейтингу України, при підвищенні якого з боку ЄБРР поновиться фінансування українських проектів
у сфері сонячної енергетики. Створення сітки фірмових магазинів та дистриб’юторської мережі,
збільшення випуску зарядних пристроїв до 50 тисяч на рік, введення в дію та експлуатація протягом
2013 року електростанцій загальною потужністю 15 мегават.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та
розробку за звітний рік
Підприємством на дослідження та розробки за звітний рік коштів не витрачалось.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або
його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог,
найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності
судових справ про це зазначається
Судові справи, стороною в яких виступає емітент:
1)Адміністративна справа №2а-14721/11/2670
Відкриття провадження у справі: 17.10.2011 р.
Позивач: Публічне акціонерне товариство ?Квазар?, 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 3,
код ЄДРПОУ 14314038
Відповідач: Державна податкова інспекція у Подільському районі м. Києва, 04080, м. Київ, вул.
Турівська, буд. 12, тел. (044) 417-51-40
Предмет: Оскарження податкового повідомлення-рішення від 19 травня 2011 року №0000482330
виданого ДПІ у Подільському районі м. Києва щодо збільшення суми грошового зобов?язання ПАТ
?Квазар? з податку на прибуток у розмірі 1 515 630, 00 грн., 378 908,00 грн. ? сума штрафних санкцій
Стан справи / (місце де зараз відбувається або відбудеться слухання справи): Апеляційне оскарження
(Київський апеляційний адміністративний суд).
2)Адміністративна справа №2а-14720/11/2670
Відкриття провадження у справі: 18.10.2011.
Позивач (Апелянт): Публічне акціонерне товариство ?Квазар?, 04136, м. Київ, вул. ПівнічноСирецька, буд. 3, код ЄДРПОУ 14314038, тел. (044) 205-34-12
Відповідач: Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.
Києві та Київській області, 03680, м. Київ, вул. Горького, 51,
тел. (044) 287-07-32
Предмет:визнання дії протиправними, скасувати постанову № 1316-КУ.
Стан справи / (місце де зараз відбувається або відбудеться слухання справи): Апеляційне оскарження
(Київський апеляційний адміністративний суд).
3)Адміністративна справа №2а-14717/11/2670
Відкриття провадження у справі: 17.10.2011.
Позивач (Апелянт): Публічне акціонерне товариство ?Квазар?, 04136, м. Київ, вул. ПівнічноСирецька, буд. 3, код ЄДРПОУ 14314038, тел. (044) 205-34-12
Відповідач: Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.
Києві та Київській області, 03680, м. Київ, вул. Горького, 51,
тел. (044) 28707-32
Предмет:визнання дії протиправними, скасувати постанову № 1315-КУ.
Стан справи / (місце де зараз відбувається або відбудеться слухання справи): Апеляційне оскарження
(Київський апеляційний адміністративний суд).
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів
діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання
емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Фотоелектричні модулі виробництва ПАТ «Квазар» включено до переліку продукції, яку
рекомендовано використовувати під час реалізації в Україні програм альтернативної енергетики , що
фінансується Європейським Банком Реконструкції і Розвитку.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування
основних засобів

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

93005.0

84172.0

25384.0

25384.0

118389.0

109556.0

будівлі та
споруди

21818.0

20903.0

122.0

122.0

21940.0

21025.0

машини та
обладнання

70393.0

62655.0

25262.0

25262.0

95655.0

87917.0

транспортні
засоби

245.0

186.0

0.000

0.000

245.0

186.0

інші

549.0

428.0

0

0

549.0

428.0

2.
Невиробничого
призначення:

15396.0

14523.0

16604.0

15467.0

16604.0

15467.0

будівлі та
споруди

16325.0

15234.0

0.000

0.000

16325.0

15234.0

машини та
обладнання

243.0

201.0

0.000

0.000

243.0

201.0

транспортні
засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

інші

36.0

32.0

0.000

0.000

36.0

32.0

109609.0

99639.0

25384.0

25384.0

134993.0

125023.0

Усього

Опис Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами) з
врахуванням інвестиційної нерухомості: Термін використання основних засобів
протягом строку корисного користування об'єкта для виробництва
фотоелектричних перетворювачів та модулів. Первісна вартість основних засобів:
Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2012 року становить 210 631,0
тис.грн.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

94268.0

114919.00

Статутний капітал
(тис. грн.)

18034.000

18034.000

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

18034.000

18034.000

Розрахункова
вартість чистих
активів (тис. грн)

Опис

Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за
попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо
визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004
р. N 485. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним
капіталом на кінець звітного періоду становить 76 234,0 тис.грн. Різниця між
розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом

на кінець звітного періоду становить 76 234,0 тис.грн.
Висновок

Вартість чистих активів акціонерного товариства більша від статутного
капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
виникнення

Непогашена
Відсоток за користування
частина боргу (тис.
коштами (відсоток
грн.)
річних)

Дата
погашення

X

80083.0

X

X

Договір №05В/10/47/КЛ от
29.04.2010р.

30.04.2010

13181.000

13.500000000000

28.04.2013

Договір № 1 від
02.06.2010 р.

02.06.2010

66731.000

13.500000000000

28.04.2013

Договір № 2 від
08.06.2010 р.

09.06.2010

7621.000

13.500000000000

28.04.2013

X

0.000

X

X

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

493.000

X

X

Фінансова допомога
на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

98997.0

X

X

Усього зобов'язань

X

179573.0

X

X

у тому числі:

Зобов'язання за
цінними паперами
у тому числі:

Опис:

Загальна сума отриманих та не погашених кредитних коштів складає 8 500 тис.
євро, що в гривневому еквіваленті з урахуванням змін курсу валют станом на
31.12.2011 р. складає 80083,0 тис. грн. Інші зобов'язання, які складаються з
поточних зобов'язань по кредиторській заборгованості за товари, роботи,
послуги в сумі 8 422,0 тис.грн., а також поточних зобов'язань за розрахунками:

з одержаних авансів в сумі 2 462,0 тис. грн., з бюджетом в сумі 2 014,0 тис.грн.,
зі страхування в сумі 519,0 тис.грн., з оплати праці в сумі 3 086,0 тис. грн., з
учасниками в сумі 1 223,0 тис. грн. та інших поточних зобов'язань в сумі 1 188,0
тис.грн. У товариства не має зобов'язань за облігаціями, іпотечними цінними
паперами, сертифікатами ФОН, векселями, іншими цінними паперами,
фінансовими інвестиціями в корпоративні права та фінансової допомоги на
зворотній основі.
13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва
№
з/п

Основний у натуральній
у
вид
формі
грошовій
продукції (фізична од.
формі
вим.)
(тис.грн.)

Обсяг реалізованої продукції

у відсотках
до всієї
виробленої
продукції

у натуральній
у
у відсотках до
формі
грошовій
всієї
(фізична од. формі (тіс. реалізованої
вим.)
грн.)
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ДПП

14268598,36

62260.44

89.09

14268598,36

62260.44

89.72

2

ФЕМ

5578

7461.3

10.68

4965

7131.42

10.28

3

ФЕП

7718,7

159.8

0.23

шт

0

0

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у
відсотках)

1

2

3

1

Матеріальні витрати

45.69

2

Витрати на оплату праці

21.18

3

Відрахування на соціальні
заходи

8.42

4

Амортизація

8.63

5

Інші витрати

16.08

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої
продукції.

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2010

2

2

3

2009

1

1

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

Ні

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про
припинення їх повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття
рішення про дострокове припинення їх повноважень

X

Інше (запишіть): Поточна господарська діяльність Товариства

Так

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

7

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

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

3

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)

У складі наглядової ради
створено департамент із
захисту корпоративних прав.

Інші (запишіть)

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з
акціонерами? (так/ні)

Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою

Ні

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

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Ні

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/н

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
внутрішніх документів акціонерного товариства

Ні

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 3.00
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів
акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні
збори
акціонерів

Засідання
наглядової
ради

Засідання
правління

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Члени правління (директор)
Загальний відділ
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
акціонерами
Інше(запишіть): д/н

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

Наглядова Виконавчий

Не

збори
акціонерів

рада

орган

належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або
балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та
членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та
членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів

Ні

Ні

Так

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію

Ні

X
X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

додаткових документів не
існує

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
розміщується
Копії
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
ДКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова
звітність,
результати
діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про
склад органів
управління
товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та
внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи
загальних зборів
акціонерів після їх
проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

X

Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Правління або директор

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)
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)

д/н

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

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

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так
Випуск акцій

Ні
X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/н

X

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

X

Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом
наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України протягом останніх трьох років? Так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України (далі - особа)?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

У зв'язку зі зміною форми
існування акцій.

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: 31.12.1899 ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Інформація 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*
Мета провадження діяльності фінансової установи
Основною метою діяльності Товариства є одержання доходів від здійсненої діяльності.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою

установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
КМ "Сек'юр Корп" (Канада), Берінгов Сергій Борисович (Україна). Змін за 2012 рік в складі переліку
власників не відбувалось. Відповідають встановленим законодавством вимогам.
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.
Факти порушення, що призвели до заподіяння шкоди відсутні.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому
числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Заходів впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому
числі до членів виконавчого органу були відсутні.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або
відсутність такої системи.
Ключовим елементом управляння ризиками виступають Загальні збори акціонерів, які приймають
рішення відносно прийнятних рівнів ризиків і заходів по їх мінімізації. Додатковим контролюючим
органом є Наглядова рада Товариства.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю).
Система внутрішнього аудиту на Товаристві відсутня.
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи розмір, або їх відсутність.
Дані факти на Товаристві не відбувались.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Такі операції не відбувались.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової
групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
При проведенні консолідації трансформованої фінансової звітності за МСФЗ, Товариством залишкі та
операції з повязаними особами були виключені із фінансової звітності згідно вимог консолідації.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Аудиторський висновок написаний згідно з вимогами органів, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом
року.
ТОВ АФ "Консалтінг ЛТД" (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19029087. Місцезнаходження: 01011м.
Київ Гусовського, 11/11 оф.1)
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Загальний стаж аудиторської діяльності - 11 років.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські
послуги фінансовій установі.
Аудиторські послуги фінансовій установі надавалися на протязі 9 років.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися
фінансовій установі протягом року.
Надання консультаційних послуг з питань бухгалтерського та податкового обліку.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або
суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Конфлікти з зовнішнім аудитором - відсутні.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом
останіх п`яти років.
2008 р. - ТОВ "Консалтінг ЛТД" 2009 р. - ТОВ "Консалтінг ЛТД" 2010 р. - ТОВ "Консалтінг ЛТД"
2011 р. - ТОВ "Консалтінг ЛТД" 2012 р. - ТОВ "Консалтінг ЛТД"
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською
палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що
підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг.
Стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти
подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком,
виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг - відсутні.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність
механізму розгляду скарг.
Скарги відсутні. Захист прав споживачів виконується згідно законодавства України.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я
та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Голова Правління – Мартинов Геннадій Миколайович;
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду
фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість
скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Скарги відсутні.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність
позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Не відбувалось.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
число)

2013 | 01 |
01

за ЄДРПОУ

14314038

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КВАЗАР"

Підприємство
Територія

за КОАТУУ 8038500000

Організаційноправова форма
господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного
управління

за КОДУ

6534

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

26.11

Середня кількість
працівників

852

Одиниця виміру:
тис.грн.
Адреса

Україна м. Київ Подільський р-н 04136 м. Київ
Північно-Сирецька, 3

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс
на 01.01.2013 р.
Актив

Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

- залишкова вартість

010

212

109

- первісна вартість

011

421

422

- накопичена амортизація

012

( 209 )

( 313 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

121

106

- залишкова вартість

030

94213

85116

- первісна вартість

031

210775

210631

- знос

032

( 116562 )

( 125515 )

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

040

56

56

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної
нерухомості

055

15396

14523

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

28708

28536

Знос інвестиційної нерухомості

057

13312

14013

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом І

080

109998

99910

Виробничі запаси

100

22413

14722

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

3380

1728

Готова продукція

130

12461

12538

Товари

140

819

850

Векселі одержані

150

0

0

ІІ. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість

160

24908

23493

- первісна вартість

161

24908

23831

- резерв сумнівних боргів

162

(0)

( 338 )

- за бюджетом

170

8838

36

- за виданими авансами

180

32976

39049

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

2452

1975

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

- в національній валюті

230

1824

552

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

134

28

Інші оборотні активи

250

0

8

Усього за розділом ІІ

260

110205

94979

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

10

13

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

220213

194902

Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець звітного
періоду

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Пасив

1

2

3

4

Статутний капітал

300

18034

18034

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

62439

62314

Інший додатковий капітал

330

26

26

Резервний капітал

340

31923

12509

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

1055

1648

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

( 263 )

( 263 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом І

380

113214

94268

Частка меншості

385

0

0

Забезпечення виплат персоналу

400

943

954

Інші забезпечення

410

200

210

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових
резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги
(421)

421

Усього за розділом ІІ

430

1143

1164

Довгострокові кредити банків

440

50019

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

802

473

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом ІІІ

480

50821

473

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями

510

37514

80083

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги

530

9134

8422

- з одержаних авансів

540

428

2462

- з бюджетом

550

1508

2014

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

1399

519

І. Власний капітал

ІІ. Забезпечення наступних виплат та платежів

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

ІV. Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з оплати праці

580

2973

3086

- з учасниками

590

1223

1223

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

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

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

856

1188

Усього за розділом ІV

620

55035

98997

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

220213

194902

Примітки

Звернення керівництва до користувачів фінансової звітності
Керівництво підприємства звертає увагу користувачів звітності на таку
особливість, притаманну фінансовій звітності, яка складається в 2012 році.
Відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні», з 2012 року публічні акціонерні товариства складають фінансову
звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).
Відповідно до спільного листа НБУ, Мінфіну та Держстату від 07.12.2011 р.,
публічні акціонерні товариства можуть обрати датою переходу на МСФЗ
01.01.2011 р. або 01.01.2012 р.
Керівництво ПАТ вибрало датою переходу на МСФЗ 01.01.2012 р.
Це означає, що перша фінансова звітність за МСФЗ буде складатися за звітні
періоди 2013 року. Дані попередньої фінансової звітності, складеної в 2012 році на
основі МСФЗ, будуть використані в якості порівняльних даних для складання
повних фінансових звітів за МСФЗ за звітні періоди 2013 року.
Даний Баланс є консолідованою фінансовою звітністю, яка трансформована
згідно вимог МСФЗ та включає в собі дані фінансового стану чотирьох
повязаних між собою Підприємств: ПАТ "Квазар", ДП "Квазар-ІС", ДП
"Квазара-транс", ДП "Квазар-4" за виключенням внутрішніх залишків.

Керівник

Мартинов Г.М.

Головний
бухгалтер

Яніцький В.К.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
число)

2013 | 01 |
01

за ЄДРПОУ

14314038

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КВАЗАР"

Підприємство
Територія

за КОАТУУ 8038500000

Організаційноправова форма
господарювання

Акціонерне товариство

Орган державного
управління

за КОПФГ

230

за СПОДУ

6534

за КВЕД

26.11

Вид економічної
діяльності
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 01.01.2013 р.
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За попередній
період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)

010

106068

181071

Податок на додану вартість

015

16578

22690

Акцизний збір

020

(0)

(0)

025

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу

030

( 2107 )

(2)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

035

87383

158379

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

040

( 82546 )

( 163513 )

- прибуток

050

4837

0

- збиток

055

(0)

( 5134 )

Інші операційні доходи

060

24875

43049

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції,
одержаних у наслідок сільськогосподарської
діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 17353 )

( 27611 )

Витрати на збут

080

( 1885 )

( 2165 )

Інші операційні витрати

090

( 17610 )

( 24321 )

У т.ч. витрати від первісного визнання

091

(0)

(0)

Валовий:

біологічних активів і сільськогосподарської
продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток

100

0

0

- збиток

105

( 7136 )

( 16182 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

2

Інші доходи

130

542

3246

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з
благодійною допомогою (131)

131

Фінансові витрати

140

( 11817 )

( 13078 )

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

( 662 )

( 1402 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті

165

0

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток

170

0

0

- збиток

175

( 19073 )

( 27414 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або
прибуток від переоцінки необоротних активів та
групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або
збиток від переоцінки необоротних активів та
групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

(0)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( -293 )

( -4132 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної
діяльності

185

0

0

- прибуток

190

0

0

- збиток

195

( 18780 )

( 23282 )

- доходи

200

0

0

- витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

0

0

- прибуток

220

0

0

- збиток

225

( 18780 )

( 23282 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Надзвичайні:

Чистий:

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код
рядка

За звітний період

За попередній
період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

29761

70043

Витрати на оплату праці

240

26505

41748

Відрахування на соціальні заходи

250

10451

15651

Амортизація

260

10255

12625

Інші операційни витрати

270

40629

78709

Разом

280

117601

218776

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код
рядка

За звітний період

За попередній
період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

355423.00000000

355423.00000000

Скоригована середньорічна кількість простих
акцій

310

355423.00000000

355423.00000000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

-0.05280000

-0.06550000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну
просту акцію

330

-0.05280000

-0.06550000

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.00000000

0.00000000

Примітки

Даний Звіт про фінансові результати є консолідованою фінансовою звітністю,
яка трансформована згідно вимог МСФЗ та включає в собі дані фінансового
результатів чотирьох повязаних між собою Підприємств: ПАТ "Квазар", ДП
"Квазар-ІС", ДП "Квазара-транс", ДП "Квазар-4" за виключенням внутрішніх
розрахунків. З середньорічної кількості простих акцій виключені вилечені акції у
кількості 5250 шт.

Керівник

Мартинов Г.М.

Головний
бухгалтер

Яніцький В.К.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
число)

2013 | 01 |
01

за ЄДРПОУ

14314038

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КВАЗАР"

Підприємство
Територія

за КОАТУУ 8038500000

Організаційноправова форма
господарювання

Акціонерне товариство

Орган державного
управління

за КОПФГ

230

за СПОДУ

6534

за КВЕД

26.11

Вид економічної
діяльності
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Звіт про рух грошових коштів
за 01.01.2013 р.
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

121430

232285

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

8501

5356

Повернення авансів

030

10894

13819

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

5

56

Бюджету податку на додану вартість

040

1621

4072

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових
платежів)

045

0

21

Отримання субсидій, дотацій

050

68

0

Цільового фінансування

060

25

43

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

775

20462

Товарів (робіт, послуг)

090

( 67406 )

( 171750 )

Авансів

095

( 9938 )

( 1478 )

Повернення авансів

100

( 1349 )

( 1951 )

Працівникам

105

( 21953 )

( 34927 )

Витрат на відрядження

110

( 437 )

( 730 )

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 6814 )

( 992 )

Стаття
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

Витрачання на оплату:

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 78 )

( 1906 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 11971 )

( 17875 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових
платежів)

130

( 1818 )

( 8186 )

Цільових внесків

140

( 10 )

( 30 )

Інші витрачання

145

( 1228 )

( 20899 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

20317

15441

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

20317

15441

- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

148

2588

- майнових комплексів

200

0

0

- відсотки

210

0

10

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

- фінансових інвестицій

240

(0)

(0)

- необоротних активів

250

( 534 )

( 5715 )

- майнових комплексів

260

(0)

(0)

Інші платежі

270

(0)

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-386

-3117

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-386

-3117

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

931

0

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

( 9143 )

(0)

Сплачені дивіденди

350

(0)

(0)

Інші платежі

360

( 12552 )

( 13066 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

-20764

-13066

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

-20764

-13066

Чистий рух коштів за звітній період

400

-833

-742

Залишок коштів на початок року

410

1958

2605

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

-545

95

Залишок коштів на кінець року

430

580

1958

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:

Отримані:

Придбання:

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Примітки

Даний Звіт про рух грошових коштів є консолідованою фінансовою звітністю,
яка трансформована згідно вимог МСФЗ та включає в собі дані фінансового
результатів чотирьох повязаних між собою Підприємств: ПАТ "Квазар", ДП
"Квазар-ІС", ДП "Квазара-транс", ДП "Квазар-4" за виключенням внутрішніх
грошових розрахунків.

Керівник

Мартинов Г.М.

Головний
бухгалтер

Яніцький В.К.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
число)

2013 | 01 |
01

за ЄДРПОУ

14314038

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КВАЗАР"

Підприємство
Територія

за КОАТУУ 8038500000

Організаційноправова форма
господарювання

Акціонерне товариство

Орган державного
управління
Вид економічної
діяльності

за КОПФГ

230

за СПОДУ

6534

за КВЕД

26.11

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Звіт про власний капітал
за 01.01.2013 р.
Стаття

1

Додаткови Інший
Нерозподіле
Вилучен
Статут Пайови
й
додатков Резервни
Неоплачен
й
ний
ий
Код
ний
ий капітал
вкладений
ий
й капітал
капітал капітал
прибуток
капітал
капітал
капітал

Разом

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010

18034

0

62439

26

31923

1055

0

-263

113214

Зміна
облікової
політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

030

0

0

0

0

0

-41

0

0

-41

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

050

18034

0

62439

26

31923

1014

0

-263

113173

Залишок на
початок року
Коригування:

Переоцінка активів:
Дооцінка
основних
засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка
основних
засобів

070

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Дооцінка
незавершеног
о будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка
незавершеног
о будівництва

090

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Дооцінка
нематеріальни
х активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка
нематеріальни
х активів

110

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

0

0

0

0

0

-18780

0

0

-18780

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

Розподіл прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
статутного
капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування
до резервного
капіталу

160

0

0

0

0

-19414

19414

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості 190
з капіталу

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до
капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій
(часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених
акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплений
акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в
капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:
Списання
невідшкодова
них збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

отримані
активи
280

0

0

-125

0

0

0

0

0

-125

Разом змін в
капіталі

290

0

0

-125

0

-19414

634

0

0

-18905

Залишок на
кінець року

300

18034

0

62314

26

12509

1648

0

-263

94268

Примітки

Даний Звіт про власний капітал є консолідованою фінансовою звітністю, яка
трансформована згідно вимог МСФЗ та включає в собі дані фінансового
результатів чотирьох повязаних між собою Підприємств: ПАТ "Квазар", ДП
"Квазар-ІС", ДП "Квазара-транс", ДП "Квазар-4" за виключенням даних
внутрішніх взаємовідносин.

Керівник

Мартинов Г.М.

Головний
бухгалтер

Яніцький В.К.

Інформація щодо аудиторського висновку
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
Повне найменування: Аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтінг
ЛТД».
Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів Аудиторських фірм та аудиторів: № 1000 від 26.01.2001
р., видане згідно з Рішенням Аудиторської Палати України № 98, чинне до 23.12.2015 р.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане згідно з Рішенням Аудиторської Палати
України № 228/5 від 24.02.2011 р.
В.о. генерального директора АФ ТОВ «Консалтінг ЛТД», головний аудитор Швагер А.В.: сертифікат
серія А № 6808 від 28.04.2011 р., чинний до 28.04.2016 р.
Головний аудитор Сененко Г.В.: сертифікат серія А № 5824 від 30.09.2004 р., чинний до 30.09.2014 р.;
Диплом АССА по міжнародній фінансовій звітності (ДіпІФР на російській мові) сесія 09.12.2010 р.,
виданий Асоціацією сертифікованих бухгалтерів (The Assocіatіon of Chartered Certіfіed Accountants),
№ 1768048.
Головний аудитор Половодова Н.О.: сертифікат серія А № 6977 від 28.04.2011р., чинний до 28.04.2016
р.
Юридична адреса: 02125, м. Київ, просп. Визволителів, буд. 3, к. 20.
Фактична адреса: 01011, м. Київ, вул. Гусовського 11/11, офіс 1.
Телефон/факс: (044) 569-15-62.
Аудиторський висновок складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, зокрема,
МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 720
"Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудиторами
фінансову звітність" надання впевненості та етики, та інших нормативних актів, що регулюють
діяльність учасників фондового ринку та Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку про затвердження Положення "Щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та
професійними учасниками фондового ринку" № 1528 від 19.12.2006 р.
Валюта балансу Товариства станом на 31.12.2012 р. підтверджується в сумі 194 902 тис. грн.
На думку аудиторів, фінансові звіти справедливо й достовірно в усіх суттєвих аспектах відображають
фінансовий стан Товариства, а також результат його діяльності, рух власного капіталу та грошових
коштів, згідно з застосовуваною концептуальною основою фінансової звітності.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів
фінансової звітності
Текст приміток
Звернення керівництва до користувачів фінансової звітності
Керівництво підприємства звертає увагу користувачів звітності на таку особливість, притаманну
фінансовій звітності, яка складається в 2012 році.
Відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з 2012 року
публічні акціонерні товариства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами
фінансової звітності (МСФЗ).
Відповідно до спільного листа НБУ, Мінфіну та Держстату від 07.12.2011 р., публічні акціонерні
товариства можуть обрати датою переходу на МСФЗ 01.01.2011 р. або 01.01.2012 р.
Керівництво Товариства вибрало датою переходу на МСФЗ 01.01.2012 р.
Це означає, що перша фінансова звітність за МСФЗ буде складатися за звітні періоди 2013 року. Дані
попередньої фінансової звітності, складеної в 2012 році на основі МСФЗ, будуть використані в якості
порівняльних даних для складання повних фінансових звітів за МСФЗ за звітні періоди 2013 року.
Дані фінансового звіту Товариства є консолідованою фінансовою звітністю, яка трансформована
згідно вимог МСФЗ та включає в собі дані фінансового стану чотирьох пов’язаних між собою
Підприємств: ПАТ "Квазар", ДП "Квазар-ІС", ДП "Квазара-транс", ДП "Квазар-4" за виключенням
внутрішніх залишків та розрахунків.
Продовження тексту приміток
БАЛАНС
Примітки:
Звернення керівництва до користувачів фінансової звітності
Керівництво Товариства звертає увагу користувачів звітності на таку особливість, притаманну
фінансовій звітності, яка складається в 2012 році.
Відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з 2012 року
публічні акціонерні товариства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами
фінансової звітності (МСФЗ).
Відповідно до спільного листа НБУ, Мінфіну та Держстату від 07.12.2011 р., публічні акціонерні
товариства можуть обрати датою переходу на МСФЗ 01.01.2011 р. або 01.01.2012 р.
Керівництво Товариства вибрало датою переходу на МСФЗ 01.01.2012 р.
Це означає, що перша фінансова звітність за МСФЗ буде складатися за звітні періоди 2013 року. Дані
попередньої фінансової звітності, складеної в 2012 році на основі МСФЗ, будуть використані в якості
порівняльних даних для складання повних фінансових звітів за МСФЗ за звітні періоди 2013 року.
Дані фінансового звіту Товариства є консолідованою фінансовою звітністю, яка трансформована
згідно вимог МСФЗ та включає в собі дані фінансового стану чотирьох пов’язаних між собою
Підприємств: ПАТ "Квазар", ДП "Квазар-ІС", ДП "Квазара-транс", ДП "Квазар-4" за виключенням
внутрішніх залишків та розрахунків.
Первинна вартість нематеріальних активів, що значаться на балансі Товариства, станом на 31.12.2012
р. складає 422,0 тис. грн., у т.ч.:
? Права на комерційні позначення (торгова марка) 6 тис. грн.;
? Право користування майном 2 тис. грн.;
? Авторське право та суміжні з ним права 410 тис. грн.;
? Інші нематеріальні активи 4 тис. грн.
Станом на 31.12.2012 р. нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності, не
значиться.
Протягом звітного періоду нематеріальних активів надійшло на суму 1 тис. грн..
Знос та амортизація нематеріальних активів у 2012 році нараховувались із застосуванням
прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка
амортизується, на строк корисного використання об'єкта нематеріальних активів. За звітний період
нарахована амортизація нематеріальних активів у сумі 104,0 тис. грн. Процент зносу нематеріальних
активів дорівнює 74,2 % від первинної вартості активів.
У звітному періоді нематеріальні активи не вибували.
Залишкова вартість нематеріальних активів, що значаться на балансі Товариства, станом на
31.12.2012 р. складає 109,0 тис. грн.
Станом на 31.12.2012 р. «Незавершене капітальне будівництво та обладнання, яке потребує монтажу»
(рядок 020 Балансу)и складає 106 тис. грн..
Первісна вартість основних засобів, що значаться на балансі Товариства, станом на 31.12.2012 р.
складає 210 631,0 тис. грн., в т.ч.:
? Будинки та споруди 46 163 тис. грн.;
? машини та обладнання 153 633 тис. грн.;
? транспортні засоби 1 903 тис. грн.;

? інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4 196 тис. грн.;
? інші основні засоби та малоцінні необоротні активи 4 736 тис. грн..
Залишкова вартість основних засобів, що значаться на балансі Товариства, станом на 31.12.2012 р.
складає 85 116 тис. грн., в т.ч.:
? Будинки та споруди 21 614 тис. грн.;
? машини та обладнання 62 860 тис. грн.;
? транспортні засоби 186 тис. грн.;
? інструменти, прилади, інвентар (меблі) 398 тис. грн.;
? інші основні засоби інші основні засоби та малоцінні необоротні активи 58 тис. грн..
Станом на 31.12.2012 p.:
? оформлених у заставу основних засобів на загальну суму 24 995 тис. грн.;
? первісна вартість повністю амортизованих основних засобів складає 5712тис. грн.
? основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права
власності, на балансі Товариства не значиться;
? основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування, на балансі Товариства не
значиться.
За звітний період надійшло основних засобів на суму 540 тис. грн., у т.ч.:
? Будинки та споруди 87 тис. грн.;
? машини та обладнання 200 тис. грн.;
? інструменти, прилади, інвентар (меблі) 20 тис. грн.;
? інші основні засоби та малоцінні необоротні активи 233 тис. грн.;
У звітному періоді основні засоби вибували у зв’язку з їх ліквідацією (невідповідність визнання
критеріям активу за первісною вартістю 684 тис грн. (у т.ч. знос 401 тис. грн.), а саме:
? Будинки та споруди 288 тис. грн.; (у т.ч. знос 110 тис. грн.);
? машини та обладнання за первісною вартістю 269 тис. грн.; (у т.ч. знос 164 тис. грн.);
? інструменти, прилади, інвентар за первісною вартістю 85 тис. грн.; (у т.ч. знос 85 тис. грн.).
? інші основні засоби та малоцінні необоротні активи за первісною вартістю 42 тис. грн. (у т.ч. знос 42
тис. грн.).
Знос та амортизація основних засобів у 2012 році нараховувались із застосуванням прямолінійного
методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк
корисного використання об'єкта основних засобів, що відповідає методам нарахування амортизації,
передбаченим МСБО № 16 «Основні засоби», і обраній Товариством обліковій політиці. Суми
амортизаційних відрахувань за основними засобами, переданими в виробництво – на собівартість
продукції, робіт та послуг, за основними засобами адміністративного призначення відносились на
адміністративні витрати, за основними засобами, які використані для відділу збуту відносились на
витрати збуту, загальновиробничі основні засоби розподіляються на загальновиробничі витрати з
подальшим закриттям на собівартість в межах встановленого нормативу за видами продукції.
Нарахування амортизації малоцінних необоротних активів відбувається у розмірі 100% їх вартості
об’єкта в першому місяці його використання.
За звітний період нарахована амортизація основних засобів 9354 тис. грн., у т.ч.:
? Будинки та споруди 1041 тис. грн.;
? машини та обладнання 7871 тис. грн.;
? транспортні засоби 59 тис. грн.;
? інструменти, прилади, інвентар (меблі) 141 тис. грн.;
? інші основні засоби та малоцінні необоротні активи 242 тис. грн..
У статті «Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі у капіталі»
відображається вартість фінансових інвестицій на період більше року та за вартістю, що визначається
з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування, крім тих, що є
результатом операцій між інвестором і об’єктом інвестування. Вартість фінансових інвестицій, які
обліковуються за методом участі в капіталі, станом на 31.12.2012р. складає 56 тис. грн., та є долею
(100%) у статутному капіталі ДП «Квазар-Рось». Дані дочірнього підприємства не включали до
консолідованого звіту Товариства, у зв’язку із знаходженням даного підприємства у стадії
відновлення бухгалтерського обліку та у зв’язку із не суттєвістю показників даного Товариства.
Первинна вартість «Інвестиційної нерухомості» (рядок 056 Балансу) станом на 31.12.2012 р. складає
28536 тис. грн.. Нарахована амортизація на інвестиційну нерухомість станом на 31.12.2012 р. складає
14013 тис. грн. За поточний 2012 рік було нараховано амортизації у розмірі 797 тис. грн. та списано з
обліку у зв’язку із збутом розібраного внутрішнього обладнання частини такої інвестиційної
нерухомості (трубопроводи, елементи металоконструкцій та т.п.) на загальну первину вартість 188
тис. грн. (у т.ч. знос 96 тис. грн.).Залишкова вартість інвестиційної нерухомості складає - 14523 тис.
грн.
Відповідно до МСБО № 2 «Запаси» на Товаристві до запасів (рядок 100 Балансу) загальною вартістю
14 722 тис. грн. відносяться:
- сировина та матеріали 10 804 тис. грн.;

- покупні напівфабрикати, комплектуючі вироби та матеріали передані в переробку 843 тис. грн.;
- паливо 25 тис. грн.;
- тара та тарні матеріали 676 тис. грн.;
- запасні частини 1 895 тис. грн.;
- інші запаси 479 тис. грн.;
Обіг товарно-матеріальних цінностей ведеться матеріально-відповідальними особами в місцях
збереження ТМЦ (у кількісному виразі), а також у бухгалтерії (у вартісному виразі). Товарноматеріальні цінності, що надійшли, прибуткуються матеріально-відповідальними особами на підставі
супровідних і розрахунково-платіжних документів постачальників.
На Товаристві прийнята постійна система обігу запасів. Придбані або виготовлені запаси
зараховуються на баланс Товариства за їхньою фактичною собівартістю, що визначається виходячи з
витрат на їхнє придбання або виготовлення. При вибутті запасів оцінка їх здійснюється за методом
ФІФО (перших за часом надходження запасів).
У балансі запаси відображаються за собівартістю. Запасів, переданих на комісію, на балансі
Товариства немає.
У статті «Незавершене виробництво» (рядок 120 Балансу) станом на 31.12.2012 р. загальним розміром
1 728 тис. грн. відображена вартість:
- незавершеного виробництва 1 631 тис. грн.;
- Напівфабрикати 97 тис. грн.;
У статті «Готова продукція» (рядок 130 Балансу) відображена вартість виготовленої готової
продукції, станом на 31.12.2012 р. та складає 12 538 тис. грн.
У статті «Товари» (рядок 140 Балансу) відображена вартість товарів, придбаних для подальшого
продажу, станом на 31.12.2012 р. складає 850 тис. грн.
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи й послуги (рядок 161 Балансу) на 31.12.2012
р. складає 23 831 тис. грн. У тому числі:
Дебіторська заборгованість за терміном непогашення від 1-ого до 36-ти місяців 23 493 тис. грн.
Товариством сформовано резерв по заборгованості, термін погашення за яким склав більш 36-ти
місяців загальною сумою 338 тис. грн.
У підсумок балансу включається чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості, яка
визначається шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів, сума якого
станом на 31.12.2012 р. склала 23 493 тис. грн. Метод визначення величини резерву сумнівних боргів –
застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості, за яким величина резерву визначається на
підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.
До складу статті ««Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» (рядок 170 Балансу)
загальною сумою 36 тис. грн. увійшла передплата до бюджету, основну сум якої складає передплата за
ПДВ – 25 тис. грн.
У статті «Дебіторська заборгованість а розрахунками за виданими авансами» (рядок 180 Балансу)
показана сума авансів, наданих іншим Товариствам у рахунок наступного отримання послуг та ТМЦ,
сума яких станом на 31.12.2012 р. складає 39 049 тис. грн., за мінусом сум ПДВ, які були сплачені за
такими авансами. В результаті такого згортання показника за «податковим кредитом» авансів
сплачених, виникає розбіжність між даними ПСБО та МСФЗ на загальну суму 125 тис. грн.
Найбільшими дебіторами є нерезидент «SOLAR SWІSS SM AG»– 36 512 тис. грн., з яким на даний
момент проводяться судові процедури, щодо стягнення заборгованості з даного дебітора. На 31.12.2012
рік Товариство не має можливості визначити ймовірність виграшу або програшу даного судового
позову, а також не минув 3-х річний термін виникнення такої заборгованості, у зв’язку з чим резерв
сумнівних боргів за такою заборгованістю Товариством не нараховувався.
У статті «Інша поточна дебіторська заборгованість» показана заборгованість Товариства на загальну
суму 1 975 тис. грн., яка складається:
- Розрахунки з іншими дебіторами 1707 тис. грн.;
- Позики працівникам надані 29 тис. грн.;
- Розрахунки (передплата) по ЄСВ та інші платежі 236 тис. грн.;
- Розрахунки з державними цільовими фондами 3 тис. грн.
Грошові кошти на розрахунковому рахунку станом на 31.12.2012 р. значаться у загальній сумі 580 тис.
грн.
Інші оборотні активи (рядок 250 Балансу) включає в собі «Податкові накладні, які не використані» на
загальну суму 8 тис. грн.
У складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або
попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів, в т.ч.: витрати на періодичні
видання 13 тис. грн. Загальна сума витрат майбутніх періодів станом на 31.12.2012 р. складає 13 тис.
грн.
Власний капітал Товариства складається зі статутного капіталу, резервного капіталу,
нерозподіленого прибутку та зменшується на суму неоплаченого капіталу.
Обсяг Статутного фонду Товариства за станом на 31.12.2012 р. складає 18 034 тис. грн. (Вісімнадцять

мільйонів тридцять чотири тисячі), поділений на 360673 (Триста шістдесят тисяч шістсот сімдесят
три) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 50 грн. кожна. З вищевказаних акцій
вилучено 5250 (П’ять тисяч двісті п’ятдесят) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 50
грн. кожна на загальну суму 263 тис. грн.. Привілейованих акцій і акцій на пред’явника не
випускалося. Випуск привілейованих акцій не передбачається.
Додатково вкладений капітал станом на 31.12.2012 р. загальною вартістю 62314 тис. грн. (рядок 320
Балансу) складається з:
- інфляційної дооцінки необоротних активів 1992- 1996 р. 61704 тис. грн.;
- дооцінки активів 505 тис. грн.;
- безоплатно отриманих необоротних активів 105 тис. грн.
Сума нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2012 р. складає 1 648 тис. грн.
Резервний капітал станом на 31.12.2012 р. складає 12509 тис. грн.
Детальніше пояснення до складу та змін власного капіталу наведені у поясненнях до Звіту про
власний капітал.
У складі забезпечень наступних витрат і платежів відображаються витрати на оплату майбутніх
відпусток, величина яких станом на 31.12.2012 р. складає 954 тис. грн. Протягом звітного року
створено забезпечень на виплату відпусток працівникам на суму 685 тис. грн., використано
забезпечень у звітному році – 674 тис. грн.
У складі інших забезпечень відображаються додаткові пенсійні забезпечення, величина яких станом
на 31.12.2012 р. складає 210 тис. грн. Протягом звітного року додаткового створення даного
забезпечення не проводилось, використано забезпечень у звітному році – 10 тис. грн..
У статті «Відстрочені податкові зобов’язання» показана сума податку на прибуток, що підлягає сплаті
в наступних періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки.
Станом на 31.12.2012 р. сума відстрочених податкових активів складає 473 тис. грн. Оскільки сплата
податку на прибуток контролюється одним і тим самим податковим органом, відстрочені податкові
активи та відстрочені податкові зобов’язання відображені у Балансі згорнуто.
Відстрочені податкові активи:
Добуток тимчасової податкової різниці, яка виникла внаслідок визнання у бухгалтерському обліку
зобов’язання (створення забезпечення виплат персоналу), та ставки податку на прибуток – 183 тис.
грн.;
Добуток тимчасової податкової різниці, яка виникла внаслідок створення резерву сумнівних боргів,
та ставки податку на прибуток – 59 тис. грн.
Відстрочені податкові зобов’язання:
Добуток тимчасової податкової різниці, яка підлягає вирахуванню (сума тимчасової різниці по
основним фондам), та ставки податку на прибуток – 715 тис. грн.
У зв’язку із закінченням дії кредитного договору (30.04.2013 р.) залишок заборгованості по кредиту
станом на 31.12.2012 р. з довгострокового зобов’язання перекласифіковано до Поточної заборгованості
за довгостроковими зобов’язаннями у сумі 80 083 тис. грн. (рядок 510 Балансу).
Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги (рядок 530 Балансу) станом на 31.12.2012 р.
склала 8422 тис. грн. Вся заборгованість є поточною.
У статті «Поточні зобов’язання: за розрахунками з одержаних авансів» рядок 540 Балансу показана
заборгованість Товариствам з одержаних авансів на загальну суму 3012 тис. грн. У підсумок балансу
станом на 31.12.2012 р. відображена вартість поточних зобов’язань в сумі погашення 2462 тис. грн.,
яка визначається шляхом вирахування з заборгованості суми податку на додану вартість, що
включена до складу податкового зобов’язання з сум отриманих авансів від покупців, сума якого
станом на 31.12.2012 р. склала 550 тис. грн.
Заборгованість Товариства перед бюджетом (рядок 550 Балансу) станом на 31.12.2012 р. складає 2014
тис. грн. у т.ч.:
? заборгованість з податку на додану вартість 1351 тис. грн.;
? заборгованість з податку на дохід 342 тис. грн
? заборгованість з податку на землю 300 тис. грн.;
? заборгованість з податку на воду 13 тис. грн.;
? заборгованість з податку на прибуток 5 тис. грн.;
? заборгованість з податку на користування надрами
та екологічний податок 3 тис. грн..
У статті «Інші поточні зобов’язання» (рядок 610 Балансу) відображаються суми зобов’язань, які не
можуть бути включені до інших статей, наведених у розділі «Поточні зобов’язання». До складу інших
поточних зобов'язань, загальною вартістю 1188 тис. грн., увійшла наступна заборгованість:
? Заборгованість по виставленим претензіям 771 тис. грн.;
? Заборгованість по нарахованим процентам,отриманого кредиту 380 тис. грн.;
? Заборгованість по іншим кредиторам 34 тис. грн.;
? заборгованість по розрахунках з підзвітними особами 3 тис. грн.
Продовження тексту приміток

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Примітки:
У складі доходу від реалізації продукції, товарів та послуг (рядок 010 форми № 2) показано загальний
дохід від надання послуг та реалізації товару без відрахування податку на додаткову вартість, який за
2012 р. склав 106 068 тис. грн.
У статті «Податок на додану вартість» (рядок 015 форми № 2) відображена сума податку на додану
вартість, яка включена до складу доходу (виручки) від реалізації товарів та послуг згідно з вимогами
діючого законодавства. Її розмір в 2012 р. склав 16 578 тис. грн.
У статті «Інші вирахування з доходу» (рядок 030 форми № 2) відображена сума вартості повернених
товарів (продукції), яка складає 2 107 тис. грн.
Чистий дохід (виручка) від реалізації товарів, послуг у звітному періоді становить 87383 тис. грн.,
(рядок 035 форми № 2), який визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації
податку на додану вартість та інших відрахувань з доходу.
У статті «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» (рядок 040 форми № 2)
відображена собівартість наданих послуг та реалізованих товарів складає 82 546 тис. грн., у т.ч.:
? матеріальні витрати – 37712 тис. грн.;
? Витрати на оплату праці 17486 тис. грн.;
? Витрати на соціальні заходи 6950 тис. грн.;
? Амортизація 7122 тис. грн.;
? Інші витрати 13276 тис. грн.
Валовий прибуток від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг (рядок 050 Форми № 2)
визначається як різниця між сумою чистого доходу від реалізації (рядок 035 Форми № 2) і
собівартістю реалізованої продукції, товарів та послуг (рядок 040 Форми № 2) і склав в 2012 р. 4837
тис. грн.
У статті «Інші операційні доходи» (рядок 060) відображається сума інших доходів від операційної
діяльності Товариства, яка у 2012 р. склала 24875,0 тис. грн., у т. ч.:
Дохід від операційної оренди – 17661 тис. грн.;
Дохід від реалізації інших оборотних активів – 1295 тис. грн.;
Дохід від операційної курсової різниці 5810 тис. грн.;
Дохід від купівлі/продажу валюти з урахуванням витрат, які пов’язані з такою купівлею/ продажем –
67 тис. грн.
Дохід від списання кредиторської заборгованості – 13 тис. грн.;
Дохід від безоплатно отриманих оборотних активів 3 тис. грн.;
Інші доходи операційної діяльності 26 тис. грн..
У статті «Адміністративні витрати» (рядок 070) відображаються загальногосподарські витрати,
пов'язані з керуванням і обслуговуванням Товариства. Їхній розмір у звітному періоді склав 17353
тис. грн.
У статті «Витрати на збут» (рядок 070) відображаються загальногосподарські витрати, пов'язані із
збутом готової продукції Товариства. Їхній розмір у звітному періоді склав 1885 тис. грн.
У статті «Інші операційні витрати» (рядок 090) відображається сума інших витрат від операційної
діяльності Товариства, яка у 2012 р. склала 17 610 тис. грн., у т. ч.:
? втрати від операційної курсової різниці 7 697 тис. грн;
? собівартість реалізованих оборотних активів 503 тис. грн.;
? витрати на створення резерву сумнівних боргів 514 тис. грн.;
? нараховані штрафні санкції 441 тис. грн.;
? знецінення запасів 330 тис. грн.
? амортизація інвестиційної нерухомості 798 тис. грн.;
? нарахування обов’язкових платежів до бюджету (податок на землю, податок на воду, екологічний
податок та інші) 1 923 тис. грн. ;
? ЄСВ за лікарняними та лікарняні за рахунок Товариства 2 900 тис. грн.;
? відшкодування пільгової пенсії 446 тис. грн.;
? штрафні санкції 441 тис. грн.;
? інші витрати за рахунок прибутку 1 617 тис. грн.
Розмір інших доходів (рядок 130 форми № 2) за звітний рік складає 542 тис. грн., який складається з:
- доходу від оприбуткування матеріалів при демонтажу необоротних активів з урахуванням
собівартості реалізованих необоротних активів 94 тис. грн.;
- дохід від безоплатного отримання активів 255 тис. грн.;
- інших доходів 193 тис. грн.
Розмір фінансових витрат за 2012 р. склав 11817 тис. грн. – витрати на відсотки за користуванням
банківським кредитом.
Розмір інших витрат (рядок 160 форми № 2) за звітний рік складає 662 тис. грн., в т.ч.:
? втрати від неопераційної курсової різниці 550 тис. грн.;
? списання необоротних активів 112 тис. грн.;

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності (рядок 180 форми № 2) у 2012 р. склали 293 тис.
грн. Сума доходів з податку на прибуток визначено з урахуванням МСБО 12 «Податки на прибуток»,
тобто з урахуванням відстрочених податкових зобов’язань та відстрочених податкових активів.
Таким чином, у 2012 р. Товариством був отриманий чистий убуток у сумі 18780 тис. грн.
Продовження тексту приміток
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Примітки: Звіт про рух грошових коштів складено за прямим методом.
Грошові кошти в касі, на розрахунковому рахунку станом на 31.12.2012 р. враховуються у розмірі
580,0 тис. грн. - грошові кошти на поточному рахунку в банку.
Протягом 2012 р. відбулося зменшення коштів Товариства на 1378,0 тис. грн.
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Примітки: Власний капітал Товариства складається зі статутного капіталу, резервного капіталу,
нерозподіленого прибутку та зменшується на суму вилучених акцій.
Обсяг Статутного фонду Товариства за станом на 31.12.2012 р. був 18 034 тис. грн. (Вісімнадцять
мільйонів тридцять чотири тисячі), поділений на 360673 (Триста шістдесят тисяч шістсот сімдесят
три) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 50 грн. кожна. З вищевказаних акцій
вилучено 5250 (П’ять тисяч двісті п’ятдесят) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 50
грн. кожна на загальну суму 263 тис. грн.. Привілейованих акцій і акцій на пред’явника не
випускалося. Випуск привілейованих акцій не передбачається.
Додатково вкладений капітал станом на 31.12.2012 р. загальною вартістю 62 314 тис. грн. (рядок 320
Балансу) складається з:
- інфляційної дооцінки необоротних активів 1992- 1996 р.
61704 тис. грн.;
- дооцінки активів 505 тис. грн.;
- безоплатно отриманих необоротних активів 105 тис. грн.
Сума нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2012 р. складає 1648 тис. грн.За рахунок вхідного
показника «Нерозподіленого прибутку» проведено коригування у сумі 41 тис. грн. (зменшення) та
закрито збуток у розмірі 19414 тис. грн. за рахунок зменшення показника «Резервного капіталу».
Резервний капітал станом на 31.12.2012 р. складає 12509 тис. грн.
У статті «Інші зміни» (рядок 280 форми № 4) відображено списання суми амортизації нарахованої на
безоплатно отримані Товариством основні засоби у розмірі - 125 тис.грн.
У звітному році отримано збиток у сумі 18780,0 тис. грн. Сума власного капіталу станом на 31.12.2012
р. складає 94 268 тис. грн.

