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.
Директор

Казаков Микола Iванович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МПКА "ТЕМП" (правонаступник ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП")
2. Організаційно-правова форма емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
01203573
4. Місцезнаходження емітента
83114 Донецька область м. Донецьк пр. Визволення Донбасу, 4
5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(062) 342-75-40 (062) 342-76-69
6. Електронна поштова адреса емітента
temp.sitko@gmail.ru
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2014
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi Нацiональної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://hospital-sitko.com/
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у
складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та
інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які

включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)

30. Примітки

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МПКА "ТЕМП" є правонаступником Приватного акцiонерного
товариства "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" (код ЄДРПОУ 01203573).
Приватне акцiонерне товариство "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" 24.03.2014 року було перетворене у Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю "МПКА "ТЕМП".

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МПКА "ТЕМП" (правонаступник ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП")
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №715162
3. Дата проведення державної реєстрації
08.07.1996
4. Територія (область)
Донецька область
5. Статутний капітал (грн)
144980.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)
16
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
86.21

ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА

26.60

ВИРОБНИЦТВО РАДІОЛОГІЧНОГО, ЕЛЕКТРОМЕДИЧНОГО Й ЕЛЕКТРОТЕРАПЕВТИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ

46.90

НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

10. Органи управління підприємства
Загальні збори учасників
Директор
Резізор
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку
335496
3) Поточний рахунок
26001060144529
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) Поточний рахунок

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Директор, Голова комісії з припинення
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Казаков Микола Іванович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
ВВ 112552 04.12.1997 Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку
4) Рік народження**
1941
5) Освіта**
Вища, Донецький политехничний iнститут, iнженер-механiк
6) Стаж керівної роботи (років)**
41
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Донецький обком Компартiї України, завiдувач вiддiлом оборонної промисловостi
8) дата обрання та термін, на який обрано
09.04.2011 Директора обрано на 3 роки
9) Опис
Виконавчим органом Товариства є директор, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю i дiє одноосiбно. Директор
є пiдзвiтним загальним зборам Товариства i органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства в межах,
встановлених законом, Статутом та Положенням про виконавчий орган. Рiшення про обрання директора та про припинення
його повноважень приймається загальними зборами акцiонерiв Товариства шляхом кумулятивного голосування. Строк
повноважень обраного директора - 3 роки. Одна й та сама особа може обиратися до складу виконавчого органу
неодноразово. Повноваження директора дiйснi з моменту його затвердження рiшенням загальних зборiв Товариства.
Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд
iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов''язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, а
також виконувати iншi дiї, якi не суперечать законодавству та цьому Статуту. У разi неможливостi виконання директором своїх
повноважень, цi повноваження здiйснюються призначеною ним особою. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрано
Директора, загальними зборами Товариства з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання,
повноваження Директора продовжуються до дати прийняття загальними зборами Товариства рiшення про обрання або
переобрання Директора на новий строк. Перелiк питань, що вiдносяться до компетенцiї директора Товариства, може бути
змiнено вiдповiдним рiшенням загальних зборiв з обов''язковим внесенням необхiдних змiн до статуту Товариства. Рiшення
директора приймаються у формi наказiв, розпоряджень, тощо. До компетенцiї директора належить вирiшення всiх питань,
пов''язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних
зборiв. До компетенцiї директора Товариства належить: 1) забезпечення виконання рiшень загальних зборiв Товариства; 2)
вирiшення питань щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених цим Статутом;
3) розроблення проекту фiнансового плану на рiк, пiдготовка звiту про його виконання та подання його на та подання його на
затвердження загальних зборiв; 4) розроблення поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства,
забезпечення їх реалiзацiї; 5) розгляд питань органiзацiї виробництва, облiку та звiтностi, зовнiшньоекономiчної дiяльностi; 6)
прийняття рiшення щодо розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (частки,
паї, акцiї) у iншi суб`єкти господарської дiяльностi, якi створенi за участю Товариства, у тому числi у дочiрнi пiдприємства, за
згодою загальних зборiв; 7) розроблення органiзацiйної структури Товариства та подання на затвердження її загальними
зборами, забезпечення реалiзацiї; 8) розроблення правил процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства,
подання на затвердження загальними зборами; 9) визначення та затвердження штатного розкладу, умов оплати працi
працiвникiв Товариства (крiм посадових осiб органiв Товариства); 10) зберiгання та контроль за рухом матерiальних
цiнностей; 11) подання пропозицiй щодо розподiлу прибутку i розмiру дивiдендiв на розгляд та затвердження загальними
зборами; 12) складання рiчних звiтiв та подання їх на затвердження загальними зборами Товариства; 13) призначення
керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства за погодженням iз рiшенням загальних зборiв; 14)
пiдготовка пропозицiй щодо вiдчуження та (або) придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав,
деривативiв iнших юридичних осiб та подання їх на затвердження загальними зборами Товариства. 15) пошук контрагентiв та
клiєнтури Товариства, ведення вiд iменi Товариства вiдповiдних комерцiйних переговорiв. 16) прийняття рiшення про
проведення чергових або позачергових загальних зборiв, вiдповiдно до Законодавства та цього Статуту, у тому числi на
вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу та ревiзора; 17) обрання реєстрацiйної комiсiї, за виняткiв випадкiв,
встановлених ЗУ "Про акцiонернi Товариства", затвердження форми i тексту картки або бюлетеня для голосування, за
винятком випадкiв, коли загальнi збори скликаються акцiонерами; 18) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi
мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах, крiм випадкiв
передбачених законодавством; 19) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг, за виняткiв випадкiв, передбачених законодавством; 20) здiйснення iнших функцiї
(повноважень), якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, що не суперечать чинному законодавству
України, Статуту Товариства, а також рiшенням загальних зборiв. Директор має право: 1) без довiреностi представляти
iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом; 2) приймати
рiшення про вчинення правочинiв з активами, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, є менш нiж 10
вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 3) розпоряджатися коштами та майном

Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв, враховуючи вартiснi обмеження, встановленi
чинним законодавством; 4) вiдкривати рахунки у банкiвських установах; 5) пiдписувати довiреностi, договори (угоди) та iншi
документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах
його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; 6) здiйснювати поточне керiвництво Товариством (приймати
рiшення, видавати накази i давати вказiвки обов''язковi для виконання всiма працiвниками Товариства) в межах своєї
компетенцiї; 7) розподiляти обов''язки мiж головними фахiвцями Товариства, затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв
Товариства; 8) приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати
стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 9) укладати трудовi
договори (контракти) з керiвниками дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства за погодженням вiдповiдного
рiшення загальними зборами; 10) укладати колективний договiр; 11) проводити переговори вiд iменi Товариства; 12)
приймати рiшення про надання благодiйної допомоги, у межах затверджених фондiв за погодженням вiдповiдного рiшення
загальними зборами; 13) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, що не
суперечать чинному законодавству України, Статуту Товариства, а також рiшенням загальних зборiв. Посадова особа
товариства не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 54 роки. Протягом року
змiн на посадi не було. Згiдно рiшення загальних зборiв (Протокол вiд 09.04.2011) та у зв''язку з приведенням дiяльностi у
вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" посадову особу 09.04.2011 р. звiльнено з посади голови правлiння ЗАТ
"Асоцiацiя "Темп" та обрано на посаду Директора ПрАТ " Асоцiацiя "Темп ". Призначено на строк 3 роки. Винагорода у 2013 р.
за виконання обов'язкiв директора Товариства склала 32773,53 грн. У натуральнiй формi винагорода у 2013 роцi не
виплачувалась. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Перелiк iнших посад протягом дiяльностi:
Смазчик, слюсар-ремонтник, студент ДПI, майстер по ремонту обладнання, старший майстер по ремонту обладнання,
инструктор оргвiддiлу, зав.загальним вiддiлом, зав. промислово-транспортним вiддiлом, инструктор вiддiлу обороної
промисловостi Донецького обкома партии, заведуючий вiддiлом обороної промисловостi, президент, голова правлiння,
директор. Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів №2 від 06.08.2013 р. (до закінчення процедури перетворення)
був призначений Головою комісії з припинення. Повноваження та обовязки: 1. Комісії з припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ
"ТЕМП" доручається: - надіслати до державного реєструвального органу та офіційного друкованого органу НКЦПФР
повідомлення про прийняте Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" рішення про припинення ПрАТ
"АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" шляхом реорганізації (перетворення) та повідомити про склад Комісії з припинення; - опублікувати
відповідно до вимог чинного законодавства повідомлення про прийняте Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ
"ТЕМП" рішення про припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" шляхом реорганізації (перетворення), та про порядок і строк
заявлення кредиторами вимог до нього, задовольнити чи відхилити вимоги кредиторів, скласти по закінченню строку
пред'явлення вимог кредиторами передавальний акт для подання в орган державної реєстрації; - подати необхідну
інформацію до НКЦПФР, податкової інспекції, та інших фондів; - надати відповідний пакет документів до НКЦПФР для
зупинення обігу акцій; - підписати передавальний акт; - підписувати документи, які пов'язані з припиненням, що подаються
до контролюючих органів; - здійснювати всі інші процедури, пов'язані з припиненням; - підготувати необхідні документи для
подальшого їх затвердження на Загальних зборах акціонерів; - визначити дату скликання Установчих зборів товариства
правонаступника ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" на яких буде прийматися рішення про його створення, затверджуватися
установчі документи, розмір статутного капіталу та частки кожного з засновників, будуть обрані органи управління товариства
правонаступника. 2. Голові комісії з припинення,з правом передоручення, забезпечити надання до органу державної
виконавчої влади пакету документів для державної реєстрації рішення про припинення та публікацію повідомлення про
прийняте Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" рішення про припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП"
шляхом реорганіза-ції (перетворення), та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до нього відповідно до вимог
чинного законодавства. 3. Голові Комісії з припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" здійснити всі необхідні заходи та дії щодо
проведення Установчих зборів ТОВ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП", обміну акцій ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" на письмові
зобов'язання про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі ТОВ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" - правонаступника
ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП". 4. Комісії з припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" здійснити персональне повідомлення
акціонерів ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" про вищенаведені рішення. За виконання обовязків Голови Комісії з припинення
винагороди не отримував.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) Посада
Головний бухгалтер, член комісії з припинення
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Казакова Свiтлана Анатолiївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
ВВ 134531 03.12.1997 Київським РВ ДМУ УМВС України
4) Рік народження**
1966
5) Освіта**

Вища, Донецький державний унiверситет, економiст
6) Стаж керівної роботи (років)**
18
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора, Колективне мале пiдприємство "КВАЗАР-92"
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.12.2000 Головний бухгалтер призначений безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згiдно посадової iнструкцiї: Забезпечує ведення бухгалтерського облiку,
дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть
в Українi", "Податковий кодекс України"; Органiзовує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках
бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Вимагає вiд працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку
оформлення та подання до облiку первинних документiв. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому
та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених
документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку
фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам. Здiйснює заходи щодо
надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв
пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного
бухгалтера, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних
зобов''язань. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов''язаних з
нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. Забезпечує перевiрку стану
бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах. Органiзовує роботу з
пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства, наглядової ради щодо: - визначення облiкової полiтики
пiдприємства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi
пiдприємства й технологiї оброблення облiкових даних; - розроблення системи i форм внутрiшньогосподарського
(управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i
контролю господарських операцiй; - визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових
документiв; - вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв, пiдвищення професiйного
рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами; - полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння
та шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв; - упровадження автоматизованої системи оброблення даних
бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства чи удосконалення дiючої; - забезпечення
збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, залучення
кредитiв та їх погашення; - видiлення на окремий баланс фiлiй, представництв, вiддiлень та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв
пiдприємства та включення їх показникiв до фiнансової звiтностi пiдприємства. Керує працiвниками бухгалтерського облiку
пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов''язки. Знайомить цих працiвникiв iз нормативнометодичними документами та iнформацiйними матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному
законодавствi. Посадова особа товариства не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж
роботи 24 рокiв. Змiн протягом року не було. Не акцiонер Товариства. Перелiк попереднiх посад: Студентка, iнженер,
економiст, головний економiст, заступник директора, головний бухгалтер. Винагорода за виконання обов'язків головного
бухгалтера за 2013 р. склала 30135,12 грн. У натуральнiй формi винагорода у 2013 роцi не виплачувалась. Посадова особа не
обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів №2 від 06.08.2013 р. (до
закінчення процедури перетворення) була призначена членом комісії з припинення. Повноваження та обовязки: 1. Комісії з
припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" доручається: - надіслати до державного реєструвального органу та офіційного
друкованого органу НКЦПФР повідомлення про прийняте Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП"
рішення про припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" шляхом реорганізації (перетворення) та повідомити про склад Комісії з
припинення; - опублікувати відповідно до вимог чинного законодавства повідомлення про прийняте Загальними зборами
акціонерів ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" рішення про припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" шляхом реорганізації
(перетворення), та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до нього, задовольнити чи відхилити вимоги
кредиторів, скласти по закінченню строку пред'явлення вимог кредиторами передавальний акт для подання в орган
державної реєстрації; - подати необхідну інформацію до НКЦПФР, податкової інспекції, та інших фондів; - надати відповідний
пакет документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій; - підписати передавальний акт; - підписувати документи, які
пов'язані з припиненням, що подаються до контролюючих органів; - здійснювати всі інші процедури, пов'язані з
припиненням; - підготувати необхідні документи для подальшого їх затвердження на Загальних зборах акціонерів; - визначити
дату скликання Установчих зборів товариства правонаступника ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" на яких буде прийматися
рішення про його створення, затверджуватися установчі документи, розмір статутного капіталу та частки кожного з
засновників, будуть обрані органи управління товариства правонаступника. 2. Комісії з припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ
"ТЕМП" здійснити персональне повідомлення акціонерів ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" про вищенаведені рішення." За
виконання обовязків члена Комісії з припинення винагороди не отримувала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) Посада
Ревiзор, член комісії з припинення
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Казаков Юрiй Миколайович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
ВВ 976686 21.09.1999 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.
4) Рік народження**
1966
5) Освіта**
Вища, Донецький политехничний iнститут, iнженер-електрик
6) Стаж керівної роботи (років)**
20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ЗАТ "Асоцiацiя "Темп"
8) дата обрання та термін, на який обрано
09.04.2011 Ревізора обрано на 3 роки
9) Опис
Ревiзор Товариства, є органом Товариства, який перевiряє фiнансово - господарську дiяльнiсть Товариства. Ревiзор
Товариства обирається загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа
юридичних осiб - акцiонерiв. Рiшення про припинення повноважень ревiзора приймається загальними зборами. Строк
повноважень ревiзора - 3 роки. У випадку закiнчення цього строку, Ревiзор виконує свої повноваження до обрання
загальними зборами акцiонерiв Товариства нового Ревiзора. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрано ревiзора,
загальними зборами Товариства з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання, повноваження
ревiзора продовжуються до дати прийняття загальними зборами Товариства рiшення про обрання або переобрання ревiзора
на новий строк. Права та обов''язки ревiзора Товариства визначаються законом, iншими актами законодавства, цим Статутом
та Положенням про ревiзора Товариства. Ревiзор Товариства має право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства на
пiдставi цивiльно-правового (трудового) договору, що укладається мiж ним та Товариством. У цьому випадку вiд iменi
Товариства цивiльно-правовий (трудовий) договiр з ревiзором пiдписує особа, уповноважена на те загальними зборами
Товариства. Визначення умов оплати викладається у цивiльно-правовому (трудовому) договорi. Ревiзор Товариства доповiдає
про результати проведених ним перевiрок загальним зборам Товариства або особам чи органам Товариства за iнiцiативою
яких проводилася перевiрка. Компетенцiя Ревiзора Товариства: 1) перевiряти та робити висновки за дотриманням
виконавчим органом виконання фiнансового плану Товариства; 2) перевiряти та робити висновки за дотриманням
виконавчим органом вимог законодавства України, Статуту Товариства, рiшень загальних зборiв з питань фiнансовогосподарської дiяльностi, їх вiдповiдностi законодавству України та Статуту; 3) перевiряти та робити висновки за дотриманням
виконавчим органом вимог повного здiйснення розрахункiв з бюджетом; 4) перевiряти та робити висновки за дотриманням
виконавчим органом вимог по нарахуванню та виплати дивiдендiв; 5) перевiряти та робити висновки за дотриманням
виконавчим органом вимог одержання, використання та повернення кредитiв; 6) перевiряти та робити висновки за
дотриманням виконавчим органом вимог чинного законодавства та Статуту Товариства, використання коштiв резервного
капiталу та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; 7) перевiряти та робити висновки за
дотриманням виконавчим органом порядку вiдчуження майна Товариства, а також на предмет його вiдповiдностi чинному
законодавству, Статуту та внутрiшнiм Положенням Товариства; 8) аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi бухгалтерського
облiку вимогам чинного законодавства; 9) перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується
виконавчим органом; 10) перевiрка дотримання порядку сплати акцiй акцiонерами у випадку проведення Товариством емiсiї
акцiй; 11) аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для
полiпшення економiчного стану Товариства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства; 12) подання звiтiв та
висновкiв про результати перевiрок на затвердження загальними зборами та надання рекомендацiй загальним зборам на
пiдставi цих звiтiв та висновкiв; 13) iнiцiювання скликання позачергових загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим
iнтересам Товариства, виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, виявлення порушень у фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства. Ревiзор Товариства має право: 1) отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його
пiдроздiлiв та служб, посадових осiб необхiднi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 2 днiв з дати подання
письмової вимоги на їх отримання; 2) вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до
повноважень ревiзора; 3) отримувати, розглядати звiти аудиторiв, висновки контролюючих органiв; 4) залучати на договiрнiй
основi до своєї роботи незалежних спецiалiстiв - аудиторiв та консультантiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства; 5)
iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з
питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 6) на доступ на територiю Товариства та безпосередньо до його

примiщень з обов''язковим дотриманням внутрiшнього режиму та розпорядку Товариства. Обов`язки Ревiзора Товариства: 1)
проводити перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 2) розглядати кошториси витрат та бiзнес-плани Товариства; 3)
складати висновки за результатами здiйсненої перевiрки; 4) своєчасно доводити до вiдома загальних зборiв або осiб чи органiв
управлiння Товариства, за iнiцiативою яких проводились перевiрки, результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв
(висновкiв), доповiдних, повiдомлень; 5) вимагати скликання позачергових загальних зборiв, якщо виникла загроза суттєвим
iнтересам Товариства, виявленi зловживання, вчиненi посадовими особами Товариства, виявленi порушення у фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства; 6) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень.
Порядок проведення перевiрок, порядок скликання i проведення засiдань ревiзора, органiзацiя роботи ревiзора регулюються
цим Статутом та Положенням про ревiзора Товариства. Ревiзор Товариства вирiшує питання, пов''язанi iз проведенням
перевiрок та органiзацiєю роботи на своїх засiданнях. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
за результатами фiнансового року ревiзор готує висновок. Посадова особа товариства не має непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 23 роки. Змiн протягом року на посадi не було. Згiдно рiшення
загальних зборiв (Протокол вiд 09.04.2011) та у зв''язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi
товариства" посадову особу 09.04.2011 р. звiльнено з посади Ревiзора ЗАТ "Асоцiацiя "Темп" та обрано на посаду Ревiзора
ПрАТ "Асоцiацiя "Темп ". Призначено на строк 3 роки. Перелiк попереднiх посад: Грузчик, електрослюсар, студент,
лектрослюсар, брокер, менеджер, директор по зовнiшньо-економiчним зв''язкам, директор, виконавчий директор. Винагорода
за 2013 р. за виконання обов''язкiв ревiзора не виплачувалася. У натуральнiй формi винагорода у 2013 роцi не виплачувалась.
Займає посаду на ПрАТ "Асоцiацiя "Темп" - виконавчий директор, що не є органом управлiння вiдповiдно до Статуту
Товариства. За виконання цих повноважень, винагорода за 2013 р. склала 30174,98 грн. Посадова особа не обiймає iншi
посади на iнших пiдприємствах. Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів №2 від 06.08.2013 р. (до закінчення
процедури перетворення) був призначений членом комісії з припинення. Повноваження та обовязки: 1. Комісії з припинення
ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" доручається: - надіслати до державного реєструвального органу та офіційного друкованого органу
НКЦПФР повідомлення про прийняте Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" рішення про припинення
ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" шляхом реорганізації (перетворення) та повідомити про склад Комісії з припинення; опублікувати відповідно до вимог чинного законодавства повідомлення про прийняте Загальними зборами акціонерів ПрАТ
"АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" рішення про припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" шляхом реорганізації (перетворення), та про
порядок і строк заявлення кредиторами вимог до нього, задовольнити чи відхилити вимоги кредиторів, скласти по
закінченню строку пред'явлення вимог кредиторами передавальний акт для подання в орган державної реєстрації; - подати
необхідну інформацію до НКЦПФР, податкової інспекції, та інших фондів; - надати відповідний пакет документів до НКЦПФР
для зупинення обігу акцій; - підписати передавальний акт; - підписувати документи, які пов'язані з припиненням, що
подаються до контролюючих органів; - здійснювати всі інші процедури, пов'язані з припиненням; - підготувати необхідні
документи для подальшого їх затвердження на Загальних зборах акціонерів; - визначити дату скликання Установчих зборів
товариства правонаступника ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" на яких буде прийматися рішення про його створення,
затверджуватися установчі документи, розмір статутного капіталу та частки кожного з засновників, будуть обрані органи
управління товариства правонаступника. 2. Комісії з припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" здійснити персональне
повідомлення акціонерів ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" про вищенаведені рішення. За виконання обовязків члена Комісії з
припинення винагороди не отримував.
* 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.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

Кількість за видами акцій
Прізвище, ім'я, Паспортні дані фізичної особи (серія,
Кількість Від загальної
по батькові
номер, дата видачі, орган, який видав)*
привілейовані
акцій
кількості акцій прості
прості на привілейовані
посадової
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
на
(штук)
(у відсотках) іменні пред'явника
іменні
особи
юридичної особи
пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Казаков
Микола
Iванович

ВВ 112552 04.12.1997 Ворошиловським
РВ УМВС України в м.Донецьку

9246

63.77431369844

9246

0

0

0

Головний
бухгалтер

Казакова
Свiтлана
Анатолiївна

ВВ 134531 03.12.1997 Київським РВ ДМУ
УМВС України

0

0

0

0

0

0

Ревізор

Казаков Юрiй
Миколайович

ВВ 976686 21.09.1999 Київським РВ ДМУ
УМВС України в Донецькiй обл.

5252

36.22568630156

5252

0

0

0

Усього

14498

100

14498

0

0

0

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

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
Місцезнаходження
за ЄДРПОУ

Кількість за видами акцій
Кількість
Від загальної
привілейовані
акцій
кількості акцій (у прості
прості на привілейовані
на
(штук)
відсотках)
іменні пред'явника
іменні
пред'явника
0

0

0

0

0

0

Кількість за видами акцій
Кількість
Від загальної
привілейовані
акцій
кількості акцій (у прості
прості на привілейовані
на
(штук)
відсотках)
іменні пред'явника
іменні
пред'явника

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

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

Казаков Микола
Iванович

ВВ 112552 04.12.1997 Ворошиловським РВ
УМВС України в м.Донецьк

9246

63.77431369844

9246

0

0

0

Казаков Юрiй
Миколайович

ВВ 976686 21.09.1999 Київським РВ ДМУ
УМВС України В м.Донецьку

5252

36.22568630156

5252

0

0

0

14498

100

14498

0

0

0

Усього

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

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів*

чергові
X

Дата проведення

05.04.2013

Кворум зборів**

Опис

Вид загальних зборів*

позачергові

100
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Обрання голови зборiв. 2.Обрання секретаря зборiв. 3.Прийняття рiшень з питань порядку
проведення зборiв(порядку голосування та прийняття рiшень на зборах, затвердження регламенту роботи зборiв).
4.Затвердження рiшення виконавчого органу про обрання аудитора товариства, у тому числi затвердження умов
договору з ним. 5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу Товариства про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012р., затвердження звiту. 6.Визначення основних напрямкiв
дiяльностi Товариства на 2013рiк. 7.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства,
затвердження звiту та висновкiв про перевiрку звiту та балансу Товариства за 2012р. 8.Затвердження рiчного
звiту(балансу та iнших форм бухгалтерської звiтностi) Товариства за 2012р. 9.Покриття збиткiв
товариства(визначення порядку, затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства за пiдсумками роботи за
2012р., визначення планових нормативiв розподiлу прибутку на 2013р.). 10.Прийняття рiшення про попереднє
схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року. Визначення
характеру та граничної вартостi. Обрання особи уповноваженої на пiдписання вiдповiдних правочинiв(угод, тощо)
та вчинення iнших пов_язаних дiй. 11.Прийняття рiшення про затвердження (попереднє затвердження) особи, яка
веде облiк прав власностi на цiннi папери Товариства(депозитарiю), що передбачено змiною законодавства про
депозитарну систему України, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру
оплати їх послуг. 12.Обрання членiв лiчильної комiсiї наступних загальних зборiв Товариства. Пропозицiї до
порядку денного не надходили. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Обрати головою
(головуючим) зборiв Казакова Миколу Iвановича 2. Обрати секретарем зборiв Казакова Юрiя Миколайовича 3.
Затвердити порядок голосування та прийняття рiшень на зборах, а також затвердити регламент роботи зборiв
акцiонерiв: - Право голосу на зборах надається акцiонеру - власнику простих акцiй товариства; - Одна голосуюча
акцiя надає акцiонеру один голосу для вирiшення кожного з питань, винесеного на голосування та затвердження
зборами, кумулятивне голосування не проводиться; - По всiм питанням перелiку питань (порядку денного)
проводити голосування з використанням бюлетеня/нiв для голосування, затвердженого/них виконавчим органом
Товариства, шляхом проставлення вiдмiтки у графi варiанти голосування: "за" або "проти" або "утримався"
(можливi шляхи проставлення вiдмiтки: плюс або галочка або хрестик); - Рахування голосiв здiйснювати лiчильною
комiсiєю обраною попереднiми зборами, за принципом "Одна голосуюча акцiя - один голос для вирiшення
кожного з питання (проекту рiшення), винесених на голосування та затвердження загальними зборами. Пiдсумки
голосування оголошувати на зборах та вiдображувати у протоколi про пiдсумки голосування; - По усiм питанням,
крiм 10 питання, щодо перелiку питань (порядку денного) зборiв та запропонованих (затверджених виконавчим
органом) проектiв рiшень з цих питань, згiдно з Законом України "Про акцiонернi товариства", приймати рiшення
простою бiльшiсть голосi акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих акцiй, з
питання 10 - бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi; - Кожен бюлетень для голосування,
обов'язково має бути пiдписаний кожним учасником зборiв (акцiонером) особисто. В iншому випадку, бюлетень
для голосування, буде визнано не дiйсним та пiдрахунок голосiв вiдбудеться без урахування голосiв акцiонера який
не пiдписав бюлетень, або не проставив вiдмiтку у полi варiанти голосування; - Iнформацiя з усiх питань перелiку
питань (порядку денного) зборiв - до 10 хв.; - Питання до доповiдачiв ставити в уснiй формi; - На вiдповiдi на
запитання до 5 хв.; - Збори провести без перерви; - Хiд загальних зборiв технiчними засобами не фiксувати 4.
Затвердити рiшення виконавчого органу про обрання аудитора товариства, у тому числi затвердити умови
договору з аудитором 5. Затвердити звiт Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2012 рiк. Вважати роботу Виконавчого органу за результатами фiнансово-господарської дiяльностi
товариства в 2012 роцi задовiльною 6. Затвердити запропонованi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013
рiк 7. Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2012 рiк; Вважати роботу Ревiзора Товариства у 2012 роцi
задовiльною; Затвердити висновок Ревiзора Товариства про перевiрку звiту та балансу Товариства за 2012 р. 8.
Затвердити рiчний звiт (баланс та iншi форми бухгалтерської (фiнансової) звiтностi)) Товариства за 2012 рiк 9.
Збиток, отриманий Товариством за пiдсумками роботи за 2012 рiк у сумi 318,4 тис. грн., покрити за рахунок
прибутку наступних перiодiв; Дивiденди за пiдсумками роботи 2012 року не нараховувати та не виплачувати;
Затвердити рiчнi результати дiяльностi Товариства за пiдсумками роботи за 2012р.; Затвердити плановi нормативи
розподiлу прибутку на 2013 р., а саме: у разi отримання прибутку, направити його на розвиток виробництва в
повному обсязi 10. Попереднє схвалити правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як
одного року, з дати прийняття рiшення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги (залучення
грошових коштiв, угоди щодо майна, робiт, послуг, iнше (тощо), у тому числi угоди щодо забезпечення (договору
поруки, iпотеки, застави, договорiв про право договiрного списання, тощо)), вартiсть яких не перевищує 10 000
000,00 (десять мiльйонiв) гривень за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; Надати
повноваження щодо пiдписання цих правочинiв (угод, тощо, у тому числi угоди щодо забезпечення (договору
поруки, iпотеки, застави, договорiв про право договiрного списання, тощо)) Виконавчому органу Товариства Директору Казакову М.I. (вiдповiдно до Статуту Товариства) 11. Виключно за вимогами законодавства України,
пiдтвердити рiшення законодавства про замiну особи, що здiйснює облiк прав власностi на цiннi папери
Товариства, оформленi у бездокументарнiй формi iснування (Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський
депозитарiй цiнних паперiв" на Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України") та у зв'язку
iз чим схвалити: особа, яка здiйснює облiк прав власностi на цiннi папери Товариства, оформленi у
бездокументарнiй формi iснування - Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України";
Затвердити умови договору якi викладенi у вiдповiдному договорi, у тому числi iз запропонованим розмiром за
послуги; На пiдписання даного договору уповноважити директора Товариства 12. Обрати головою лiчильної
комiсiї наступних загальних зборiв Антоненко Марину Анатолiївну; Обрати членом лiчильної комiсiї наступних
загальних зборiв Мiрошнiченко Галину Анатолiївну
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрання голови та секретаря
загальних зборiв акцiонерiв. 3. Про припинення дiяльностi ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" шляхом його реорганiзацiї
(перетворення) та створення товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП". 4. Затвердження
плану перетворення Товариства, запропонованого Виконавчим органом. 5. Про порядок i умови здiйснення
перетворення. 6. Про призначення комiсiї з припинення ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" у зв_язку з його
перетворенням на товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Надання Комiсiї з припинення доручень по
виконанню передбачених законодавством України дiй щодо реорганiзацiї Товариства. 7. Про порядок та строк
заявлення вимог кредиторами ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" в зв_язку з його припиненням шляхом перетворення.
8. Призначення Iнвентаризацiйної комiсiї. 9. Про викуп акцiй ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП". 10. Про умови та
порядок обмiну акцiй, випущених ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП", на частки у статутному капiталi товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" Пропозицiї до порядку денного не надходили. Iнiцiював
проведення загальних зборiв виконавчий орган Товариства. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО: 1. Для пiдрахунку голосiв щодо прийнятих рiшень Загальними зборами обрати Лiчильну комiсiю у
складi - Казакова С.А. - голова комiсiї, Антоненко М.А. та Мiрошнiченко Г.А. - члени комiсiї 2. Для проведення
зборiв акцiонерiв необхiдно обрати Голову та секретаря зборiв у складi: Голова зборiв - Казаков Микола Iванович
Секретар зборiв - Казаков Юрiй Миколайович 3. Прийняти рiшення про припинення ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП"
шляхом реорганiзацiї (пере-творення) у ТОВ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП", яке вiдповiдно до Цивiльного кодексу з
моменту держав-ної реєстрацiї виступатиме повним правонаступником майна, прав та обов'язкiв ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП". 4. Затвердити план по перетворенню ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" в такому виглядi: 1. Приватне
акцiонерне товариство "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" (01203573, мiсцезнаходження: 83114, м. Донецьк, пр-т Визволення
Донбасу, 4, розмiр статутного капiталу 144 980,00 грн., 2 акцiонери). 2. Кожен з акцiонерiв ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ
"ТЕМП" має право отримати частку у статут-ному капiталi ТОВ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП", що створюється шляхом
перетворення ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП". Розподiл часток ТОВ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" вiдбувається iз
збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у статутному капiталi ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ
"ТЕМП", що перетворюється. Акцiї товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товаристваправонаступника та розподiляються серед його учасникiв iз коефiцiєнтом 1 до 1, а саме: 1 акцiя номiнальною
вартiстю 10,00 грн. буде дорiвнювати вартостi частки в розмiрi 10,00 грн. Суми можливих грошових виплат
акцiонерам будуть визначатися вiдповiдно до ст. 8 Закону України "Про акцiонернi товариства". 3. Права, якi
надаватимуться пiдприємницьким товариством-правонаступником власникам iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв
товариства, дiяльнiсть якого припиняється внаслiдок злиття, приєднання, подiлу, перетворення: Випуск iнших
цiнних паперiв, крiм акцiй, Товариство не здiйснювало. 4 Директором товариства, за попереднiм позитивним
узгодженням, пропонується обрати Казакова Миколу Iвановича, iдентифiкацiйний 1511800538, зареєстрованого за
адресою: 83050, м. Донецьк, Ворошиловський район, пр. Ватутина ,буд. 20 "А" , кв. 29. Винагорода за виконання
своїх зобов'язань буде встановлено трудовим договором (контрактом), але не нижчою нiж на даний час в
Акцiонерному товариствi. Ревiзором за попереднiм позитивним узгодженням обрати Казакова Юрiя
Миколайовича, iден-тифiкацiйний номер 2437400435. Винагорода за виконання своїх зобов'язань буде встановлено
трудовим договором (контрактом), але не нижчою нiж на даний час в Акцiонерному товариствi. Учасники
Товариства на Загальних зборах залишають за собою право визначити структуру управлiння Товариством i
посадових осiб, що вiдобразять в Статутi. 5. Затвердити порядок здiйснення перетворення Товариства вiдповiдно до
дiючого законодавства за наступними етапам: 1. Повiдомлення всiх акцiонерiв про проведення позачергових
Загальних зборiв. 2. Прийняття Загальними зборами рiшення про припинення дiяльностi Товариства шляхом його
перетворення. 3. Повiдомлення кредиторiв Товариства для заявлення їх вимог, шляхом письмово повiдоми-ти про
це кредиторiв товариства i опублiкувати в офiцiйному друкованому органi повiдомлення про ухвалене рiшення. 4.
У встановлений строк, подання пакету документiв до НКЦПФР для зупинення обiгу акцiй Товариства. 5. Здiйснити
обов'язковий викуп акцiй у акцiонерiв, що вимагають цього вiдповiдно до чинного законодавства та у встановленi
строки. 6. Здiйснити обмiн акцiй ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" на письмовi зобов'язання про видачу вiдповiдної
частки у статутному капiталi ТОВ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" у всiх акцiонерiв, що виявили бажання стати учасниками
нового Товариства. 7. Проведення iнвентаризацiї активiв та пасивiв Товариства. 8. Повiдомлення всiх акцiонерiв
про проведення позачергових Загальних зборiв. 9. Не ранiше закiнчення строку для заявлення вимог кредиторiв
Товариства, проведення позачергових Загальних зборiв на яких буде затверджено передавальний баланс. 10.
Проведення установчих зборiв нового Товариства-правонаступника ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП". 11. Подання до
НКЦПФР необхiдного пакету документiв для скасування реєстрацiї випуску акцiй ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП".
12. Проведення державної реєстрацiї Товариства-правонаступника Кожен з етапiв перетворення буде проходити у
вiдповiдностi та в строки, встановлених дiючим законодавством. Вiдповiдно до чинного законодавства Статутний
капiтал ТОВ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" буде дорiвнювати Статутному капiталу ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП".
Розподiл часток ТОВ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" вiдбувається iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було
мiж акцiонерами у статутному капiталi ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП", що перетворюється, а саме: 1 акцiя
номiнальною вартiстю 10,00 грн. буде дорiвнювати вартостi частки в розмiрi 10,00 грн. Коефiцiєнт конвертацiї акцiй
в частки в статутному капiталi становить 1 до 1. 6.1. Покласти виконання функцiй Комiсiї з припинення ПрАТ
"АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" на працiвникiв товариства, а саме: - Казаков Микола Iванович, - Голова Комiсiї,
iдентифiкацiйний 1511800538, зареєстрованого за адресою: 83050, м. Донецьк, Ворошиловський район, пр.
Ватутина ,буд. 20 "А" , кв. 29 ; - Казаков Юрiй Миколайович - член Комiсiї, iдентифiкацiйний номер 2437400435,
зареєстрованого за адресою: 83001, м. Донецьк, Ворошиловський район, б. Пушкiна, буд. 24 кв. 35; - Казакова
Свiтлана Анатолiївна - член Комiсiї, iдентифiкацiйний номер2419000709, зареєст-рованого за адресою: 83001, м.
Донецьк, Ворошиловський район, б. Пушкiна, буд. 24 кв. 36. 6.2. Комiсiї з припинення ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ
"ТЕМП" доручається: - надiслати до державного реєструвального органу та офiцiйного друкованого органу
НКЦПФР повiдомлення про прийняте Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" рiшення про
припинення ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" шляхом реорганiзацiї (перетворення) та повiдоми-ти про склад Комiсiї з
припинення; - опублiкувати вiдповiдно до вимог чинного законодавства повiдомлення про прийняте Загальними
зборами акцiонерiв ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" рiшення про припинення ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" шляхом
реорганiзацiї (перетворення), та про порядок i строк заявлення кредиторами вимог до нього, задовольнити чи
вiдхилити вимоги кредиторiв, скласти по закiнченню строку пред'явлення вимог кредиторами передавальний акт
для подання в орган державної реєстрацiї; - подати необхiдну iнформацiю до НКЦПФР, податкової iнспекцiї, та
iнших фондiв; - надати вiдповiдний пакет документiв до НКЦПФР для зупинення обiгу акцiй; - пiдписати
передавальний акт; - пiдписувати документи, якi пов'язанi з припиненням, що подаються до контролюючих
органiв; - здiйснювати всi iншi процедури, пов'язанi з припиненням; - пiдготувати необхiднi документи для
подальшого їх затвердження на Загальних зборах акцiонерiв; - визначити дату скликання Установчих зборiв

товариства правонаступника ПрАТ "АСОЦIА-ЦIЯ "ТЕМП" на яких буде прийматися рiшення про його створення,
затверджуватися установчi документи, розмiр статутного капiталу та частки кожного з засновникiв, будуть обранi
органи управлiння товариства правонаступника. 6.3. Доручити Казакову Миколi Iвановичу(паспорт серiї ВВ №
112552, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в мiстi Донецьку 04.12.1997 р.; мешкає за адресою: 83050, м.
Донецьк, Вороши-ловський район, пр. Ватутина ,буд. 20 "А" , кв. 29,з правом передоручення, забезпечити надання
до органу державної виконавчої влади пакету документiв для державної реєстрацiї рiшення про при-пинення та
публiкацiю повiдомлення про прийняте Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "АСО-ЦIАЦIЯ "ТЕМП" рiшення
про припинення ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" шляхом реорганiзацiї (пе-ретворення), та про порядок i строк
заявлення кредиторами вимог до нього вiдповiдно до вимог чинного законодавства. 6.4. Мiсцезнаходження Комiсiї
з припинення ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП": 83114, м. Донецьк, пр-т Визволення Донбасу, 4; 6.5. Доручити Головi
Комiсiї з припинення ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" здiйснити всi необхiднi заходи та дiї щодо проведення
Установчих зборiв ТОВ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП", обмiну акцiй ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" на письмовi
зобов'язання про видачу вiдповiдної кiлькостi часток у статутному капiталi ТОВ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" правонаступника ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП". 6.6. Доручити Комiсiї з припинення ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП"
здiйснити персональне повiдом-лення акцiонерiв ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" про вищенаведенi рiшення. 7.1.
Зобов'язати Комiсiю з припинення повiдомити всiх кредиторiв ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" вiдповiдно до
чинного законодавства. 7.2. Визначити строк надiслання вимог кредиторами до товариства, який становить два
мiсяцi з дня публiкацiї повiдомлення про припинення ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП". 7.3. Комiсiя з припинення
повинна вжити всiх можливих заходiв щодо виявлення кредиторiв, а також письмово повiдомляє їх про припинення
юридичної особи. 8.1. Створити Iнвентаризацiйну комiсiю ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" у складi: - Казаков
Микола Iванович - Голова Комiсiї, iдентифiкацiйний номер 1511800538, - Казакова Свiтлана Анатолiївна - член
Комiсiї, iдентифiкацiйний номер 2419000709; - Антоненко Марина Анатолiївна - член Комiсiї, iдентифiкацiйний
номер 2579000303. 8.2. Iнвентаризацiйнiй комiсiї ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" виконати усi необхiднi дiї щодо
проведення iнвентаризацiї майна ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП". 9.1. Оскiльки на Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ
"АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" не було акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та голосували проти
прийняття Загальними зборами рiшення про припинення дiяльностi товариства шляхом його перетворення, то
викуп акцiй Товариством не вiдбуватиметься. 10.1. Доручити Комiсiї з припинення ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП"
здiйснити всi необхiднi заходи та дiї щодо обмiну акцiй ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" на письмовi зобов'язання про
видачу вiдповiдної частки у статутному капiталi ТОВ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП", що створюється шляхом перетворення ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП". 10.2. Кожен з акцiонерiв ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" має право
отримати частку у статутному капiталi ТОВ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП", що створюється шляхом перетворення ПрАТ
"АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП". Розподiл часток ТОВ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" вiдбувається iз збереженням спiввiд-ношення
кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у статутному капiталi ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП", що перетворюється,
а саме: 1 акцiя номiнальною вартiстю 10,00 грн. дорiвнює вартостi частки в 10,00 грн. 10.3. Головi Комiсiї з
припинення ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" протягом 3 мiсяцiв з дня проведення даних зборiв, але до дня
проведення установчих зборiв ТОВ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП", здiйснити обмiн акцiй ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" на
письмовi зобов'язання про видачу їм вiдповiдної частки у статутному капiталi ТОВ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП". 10.4.
Обмiн письмових зобов'язань про видачу вiдповiдної кiлькостi часток ТОВ на частки у статутному капiталi ТОВ
"АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" здiйснити пiсля державної реєстрацiї ТОВ. Термiн обмiну не обмежений. 10.5. Акцiонер,
що виявив бажання звернутись до Товариства з вимогою отримання зобов'язання про видачу вiдповiдної кiлькостi
часток ТОВ на частки у статутному капiталi ТОВ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" повинен звернутись до Товариства за
адресою: 83114, м. Донецьк, пр-т Визволення Донбасу, буд.4, каб. директора. Час роботи Товариства з понедiлка
по п'ятницю з 8-00 до 17-00. Перерва з 13-00 до 14-00.

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові
X

Дата проведення

18.10.2013

Кворум зборів**

100

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрання голови та секретаря
загальних зборiв акцiонерiв. 3. Про перезатвердження плану перетворення Товариства, запропонованого
Виконавчим органом. 4. Про перезатвердження порядок i умови здiйснення перетворення. Пропозицiї до порядку
денного не надходили. Iнiцiювала проведення загальних зборiв Комiсiя з припинення товариства. РЕЗУЛЬТАТИ
РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Для пiдрахунку голосiв щодо прийнятих рiшень Загальними
зборами обрати Лiчильну комiсiю у складi: - Мiрошнiченко Г.А. - голова комiсiї, Антоненко М.А. - член комiсiї. 2.
Для проведення зборiв акцiонерiв необхiдно обрати Голову та секретаря зборiв у складi: Голова зборiв - Казаков
Микола Iванович Секретар зборiв - Казаков Юрiй Миколайович 3. Затвердити план по перетворенню ПрАТ
"АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" в такому виглядi: 1. Приватне акцiонерне товариство "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" (01203573,
мiсцезнаходження: 83114, м. Донецьк, пр-т Визволення Донбасу, 4, розмiр статутного капiталу 144 980,00 грн., 2
акцiонери) перетворюється у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" (01203573,
мiсцезнаходження: 83114, м. Донецьк, пр-т Визволення Донбасу, 4, розмiр статутного капiталу 144 980,00 грн., 2
учасники на момент прийняття рiшення про перетворення). 2. Кожен з акцiонерiв ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП"
має право отримати частку у статутному капiталi ТОВ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП", що створюється шляхом
перетворення ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП". Розподiл часток ТОВ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" вiдбувається iз
збережен-ням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у статутному капiталi ПрАТ
"АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП", що перетворюється. Акцiї товариства, що перетворюється, конвертуються в частки
товариства-правонаступника та розподiляються серед його учасникiв iз коефiцiєнтом 1 до 1, а саме: 1 акцiя
номiнальною вартiстю 10,00 грн. буде дорiвнювати вартостi частки в розмiрi 10,00 грн. Суми можливих грошових
виплат акцiонерам будуть визначатися вiдповiдно до ст. 8 Закону України "Про акцiонернi товариства". 3. Права,
якi надаватимуться пiдприємницьким товариством-правонаступником власникам iнших, крiм акцiй, цiнних
паперiв товариства, дiяльнiсть якого припиняється внаслiдок злиття, приєднання, подiлу, перетворення: Випуск
iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, Товариство не здiйснювало. 4. Директором товариства, за попереднiм
позитивним узгодженням, пропонується обрати Казакова Миколу Iвановича, iдентифiкацiйний 1511800538,
зареєстрованого за адресою: 83050, м. Донецьк, Ворошиловський район, пр. Ватутина ,буд. 20 "А" , кв. 29.
Винагорода за виконання своїх зобов'язань буде встановлено трудовим договором (контрактом), але не нижчою
нiж на даний час в Акцiонерному товариствi. Ревiзором за попереднiм позитивним узгодженням обрати Казакова
Юрiя Миколайовича, iдентифiкацiйний номер 2437400435. Винагорода за виконання своїх зобов'язань буде
встановлено трудовим договором (контрактом), але не нижчою нiж на даний час в Акцiонерному товариствi.

Учасники Товариства на Загальних зборах залишають за собою право визначити структуру управлiння
Товариством i посадових осiб, що вiдобразять в Статутi. 4. Затвердити порядок здiйснення перетворення
Товариства вiдповiдно до дiючого законодавства за наступними етапам: Перезатвердити порядок здiйснення
перетворення Товариства вiдповiдно до дiючого законодавства за наступними етапам: 1. Повiдомлення всiх
акцiонерiв про проведення позачергових Загальних зборiв. 2. Прийняття Загальними зборами рiшення про
припинення дiяльностi Товариства шляхом його перетворення. 3. Здiйснити обмiн акцiй ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ
"ТЕМП" на письмовi зобов'язання про видачу вiдповiдної частки у статутному капiталi ТОВ "АСОЦIАЦIЯ
"ТЕМП" у всiх акцiонерiв, що виявили бажання стати учасниками нового Товариства. Початок обмiну - протягом
3 мiсяцiв з дня проведення зборiв на яких прийнято рiшення про перетворення Товариства; закiнчення обмiну - до
дня проведення установчих зборiв ТОВ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП". 4. Повiдомлення кредиторiв Товариства для
заявлення їх вимог, шляхом письмово повiдоми-ти про це кредиторiв товариства i опублiкувати в офiцiйному
друкованому органi повiдомлення про ухвалене рiшення. 5. У встановлений строк, подання пакету документiв до
НКЦПФР для зупинення обiгу акцiй Товариства. 6. Здiйснити обов'язковий викуп акцiй у акцiонерiв, що вимагають
цього вiдповiдно до чинного законодавства та у встановленi строки. 7. Проведення iнвентаризацiї активiв та пасивiв
Товариства. 8. Повiдомлення всiх акцiонерiв про проведення позачергових Загальних зборiв. 9. Не ранiше
закiнчення строку для заявлення вимог кредиторiв Товариства, проведення позачергових Загальних зборiв на яких
буде затверджено передавальний акт. 10. Проведення установчих зборiв нового Товариства-правонаступника
ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП". 11. Подання до НКЦПФР необхiдного пакету документiв для скасування реєстрацiї
випуску акцiй ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП". 12. Проведення державної реєстрацiї Товариства-правонаступника.
Кожен з етапiв перетворення буде проходити у вiдповiдностi та в строки, встановлених дiючим законодавством.
Вiдповiдно до чинного законодавства Статутний капiтал ТОВ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" буде дорiвнювати Статутному
капiталу ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП". Розподiл часток ТОВ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" вiдбувається iз збереженням
спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у статутному капiталi ПрАТ "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП", що
перетворюється, а саме: 1 акцiя номiнальною вартiстю 10,00 грн. буде дорiвнювати вартостi частки в розмiрi 10,00
грн. Коефiцiєнт конвертацiї акцiй в частки в статутному капiталi становить 1 до 1.

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові
X

Дата проведення

23.12.2013

Кворум зборів**

100

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про обрання Лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв. 2. Про обрання
Голови та Секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв. 3. Про умови виконання рiшення загальних зборiв
акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" вiд 06.08.2013 р., щодо обмiну
акцiй на частки, викупу акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП". 4. Про
затвердження складу засновникiв (учасникiв) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП". 5.
Про затвердження передавального акту. 6. Про проведення Установчих зборiв щодо створення Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП", яке є правонаступником ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" та затвердження порядку денного цих зборiв. Пропозицiї до порядку
денного не надходили. Iнiцiювала проведення загальних зборiв Комiсiя з припинення товариства. РЕЗУЛЬТАТИ
РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1.1. Для проведення Загальних зборiв акцiонерiв обрати Лiчильну
комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв у наступному складi: Голова Лiчильної комiсiї - Казакова С. А.; Член
Лiчильної комiсiї - Антоненко М. А. Член Лiчильної комiсiї - Мiрошнiченко Г. А. 2.1. Для проведення зборiв
акцiонерiв необхiдно обрати Голову та секретаря зборiв у складi: Голова зборiв - Казаков Микола Iванович
Секретар зборiв - Казаков Юрiй Миколайович 3.1. Визнати виконаними умови рiшення загальних зборiв акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" вiд 06.08.2013 р. (щодо обмiну акцiй товариства на
письмовi зобов'язання про видачу вiдповiдної кiлькостi часток у Статутному капiталi товаристваправонаступника). 4.1. Погодити склад учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "МПКА "ТЕМП", що
створюється шляхом перетворення Приватного акцiонерного товариства "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП", та розподiл їх
часток у статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "МПКА "ТЕМП". 5.1. Затвердити
передавальний акт Приватного акцiонерного товариства "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" станом на 23 грудня 2013 року.
5.2. Доручити пiдписання передавального акта Комiсiї з припинення Приватного акцiо-нерного товариства
"АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" та передати документи довгострокового зберiгання правонаступнику Товариства. 6.1.
Провести установчi збори засновникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнi-стю "МПКА "ТЕМП" 23 грудня
2013 р. 6.2. Затвердити наступний Порядок денний установчих зборiв засновникiв Товари-ства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "МПКА "ТЕМП" 23 грудня 2013 р. - правонаступника Приватного акцiонерного товариства
"АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП": 1. Створення Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "МПКА "ТЕМП". 2. Про
визначення мiсцезнаходження Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "МПКА "ТЕМП". 3. Про затвердження
Передавального акту (активiв та зобов'язань) вiд Приват-ного акцiонерного товариства "АСОЦIАЦIЯ "ТЕМП" (код
ЄДРПОУ 01558709) до Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "МПКА "ТЕМП" (код ЄДРПОУ 01558709). 4.
Затвердження розмiру статутного капiталу Товариства з обмеженою вiдповi-дальнiстю "МПКА "ТЕМП", часток
засновникiв в статутному капiталi та порядок сплати ними цих часток. 5. Затвердження Статуту Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю "МПКА "ТЕМП". 6. Обрання Директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"МПКА "ТЕМП". 7. Обрання Ревiзора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "МПКА "ТЕМП". 8. Про
надання повноважень для державної реєстрацiї Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "МПКА "ТЕМП",
вирiшення iнших питань, пов'язаних зi створенням та подальшим iснуванням новоствореної юридичної особи.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Найменування
Дата
свідоцтва
Міжнародний
органу, що
реєстрації
про
ідентифікаційний
зареєстрував
випуску реєстрацію
номер
випуск
випуску
1

2

3

Державна
комісія з
цінних паперів
та фондового
29.06.2010 120/05/1/10
ринку
(Донецьке
територіальне
управління)

Опис

4

UA4000073761

Тип цінного
паперу

Форма
існування та
форма випуску

5

6

Акція проста
Бездокументарнi
бездокументарна
iменнi
іменна

Загальна
Номінальна Кількість
номінальна
вартість
акцій
вартість
акцій (грн.)
(штук)
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7

8

9

10

10.00

14498

144980.00

100.000000000000

Торгівля акціями на біржі не відбувалася. Заяв на допуск в листинг товариство не подавало, акції, випущені емітентом, процедуру
листингу, делистингу не проходили. Торгівля акціями на зовнішних ринках не відбувалась. Рішення про додатковий випуск
протягом року не приймалось.Розмiщення закрите. На дату подання звіту реєстрацію випуску акцій скасовано (розпорядження
Донбаського ТУ НКЦПФР № 10-ДО-1-С-А від 07.03.2014 р.).

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис. грн.)
Найменування основних
засобів
на початок періоду на кінець періоду

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого
призначення:

1879.9

1824.3

0

0

1879.9

1824.3

будівлі та споруди

1746.9

1705.9

0

0

1746.9

1705.9

машини та обладнання

74.3

70.1

0

0

74.3

70.1

транспортні засоби

19.3

15.1

0

0

19.3

15.1

інші

39.4

33.2

0

0

39.4

33.2

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

1879.9

1824.3

0

0

1879.9

1824.3

Усього

Опис Основнi засоби знаходяться за основним мiсцем знаходження товариства.
Всi основнi засоби утримуються в належному станi.
Станом на 31.12.2013 року первiсна вартiсть основних засобiв складає 3286,7 тис.грн., нарахований знос складає 1462,4 тис.грн.
При нарахуваннi зносу основних засобiв застосовувалися норми i методи нарахування амортизацiй прямолiнiйним методом,
що встановлено облiковою полiтикою.
Обмежень використання основних засобiв не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова
вартість чистих
активів (тис.
грн)

2071.1

2187.4

Статутний
капітал (тис.
грн.)

145

145

Скоригований
статутний
капітал (тис.
грн)

145

145

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом
Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи =
Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення
наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(2071.100 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(145.000 тис.грн. ).Це відповідає
вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу,
розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

0.00

Х

Х

Зобов'язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

Х

0.00

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

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

Х

0.00

Х

Х

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

Х

0.00

Х

Х

Види зобов'язань

Податкові зобов'язання

Х

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

6.70

Х

Х

Х

0.00

Х

Х

Х

35.10

Х

Х

Х

41.80

Х

Х

Станом на 31.12.2013 р. кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
складають 15,1 тис.грн.
Сума зобовязань за розрахунками з бюджетом дорiвнює 6,7 тис. грн.
Сума заборгованостi за розрахунками зi страхування - 6,1 тис. грн.
Сума заборгованостi за розрахунками з оплати працi - 13,9 тис. грн.

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

Дата оприлюднення
Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

07.08.2013

07.08.2013

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або
банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

07.08.2013

07.08.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

26.02.2013

27.02.2013

Відомості про проведення загальних зборів

08.07.2013

08.07.2013

Відомості про проведення загальних зборів

28.09.2013

28.09.2013

Відомості про проведення загальних зборів

21.11.2013

26.11.2013

Відомості про проведення загальних зборів

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

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2011

1

0

2

2012

1

0

3

2013

4

3

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть):

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні
X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть):

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

Ні

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть):

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

0

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

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

0

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)

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть):

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

Ні

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

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

Наглядова рада не створена (кiлькiсть
акцiонерiв менш 10 осiб)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб

Так, введено
посаду ревізора

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

Наглядова
рада

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів
виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Не належить до
Виконавчий
компетенції жодного
орган
органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати
рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто
суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах
акціонерного товариства? (так/ні) Так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

Ні

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Публікується у пресі,
Інформація
оприлюднюється в
розповсюджується
загальнодоступній
на загальних
інформаційній базі даних
зборах
НКЦПФР про ринок цінних
паперів

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо в
акціонерному
товаристві

Копії
документів
надаються
на запит
акціонера

Інформація
розміщується на
власній інтернетсторінці
акціонерного
товариства

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

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів

після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб
акціонерного товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

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)

не змінювався

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

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)

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО

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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох
років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України,
протягом останніх трьох років? (так/ні) Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату
його прийняття: 09.04.2011;
яким органом управління прийнятий: загальними зборами акціонерів
Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління? (так/ні) Так
укажіть, яким чином її оприлюднено: оголошено на зборах, додатково для ознайомленння надається беспосередньо в
Товариствi
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в
акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення
протягом року. з дня прийняття - дотримання вiдповiдно до Законодавства та Статуту

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 |
01

за ЄДРПОУ

01203573

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"МПКА "ТЕМП" (правонаступник ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИС

Підприємство
Територія

за КОАТУУ 1410136900

Донецька область

Організаційно-правова
форма господарювання

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

за КОПФГ

Орган державного
управління

240

за КОДУ

Вид економічної
діяльності

ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА

Середня кількість
працівників

16

за КВЕД

86.21

Одиниця виміру:
тис.грн.
Адреса

83114 Донецька область м. Донецьк пр. Визволення Донбасу,
4

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

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності
Форма № 1-м
Код за ДКУД 1801006
Баланс на "31" грудня 2013 р.
Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

020

--

2.8

- залишкова вартість

030

1879.9

1824.3

- первісна вартість

031

3344.7

3286.7

- знос

032

( 1464.8 )

( 1462.4 )

- справедлива (залишкова) вартість

035

--

--

- первісна вартість

036

--

--

- накопичена амортизація

037

( -- )

( -- )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

--

--

Інші необоротні активи

070

--

--

Усього за розділом I

080

1879.9

1827.1

Виробничі запаси

100

10.2

7.2

Поточні біологічні активи

110

--

--

Готова продукція

130

--

--

- чиста реалізаційна вартість

160

24.8

27.7

- первісна вартість

161

106.9

27.7

- резерв сумнівних боргів

162

( 82.1 )

( -- )

I. Необоротні активи
Незавершене будівництво
Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

0.2

0.1

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

45.0

126.3

Поточні фінансові інвестиції

220

--

--

- в національній валюті

230

238.1

124.5

- у тому числі в касі

231

0.2

--

- в іноземній валюті

240

--

--

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Інші оборотні активи

250

--

--

Усього за розділом II

260

318.3

285.8

III. Витрати майбутніх періодів

270

9.6

--

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

--

--

Баланс

280

2207.8

2112.9

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

Статутний капітал

300

145.0

145.0

Додатковий вкладений капітал

320

2005.2

2005.2

Резервний капітал

340

--

--

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

37.2

( 79.1 )

Неоплачений капітал

360

( -- )

( -- )

Усього за розділом I

380

2187.4

2071.1

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

--

--

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

480

--

--

Короткострокові кредити банків

500

--

--

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

--

--

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

0.9

15.1

- з бюджетом

550

5.8

6.7

- зі страхування

570

1.1

6.1

- з оплати праці

580

12.6

13.9

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

605

--

--

Інші поточні зобов'язання

610

--

--

Усього за розділом IV

620

20.4

41.8

V. Доходи майбутніх періодів

630

--

--

Баланс

640

2207.8

2112.9

* з рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665)

--

I. Власний капітал

ІV. Поточні зобов'язання

Поточні зобов'язання за розрахунками:

Директор

Казаков Микола Iванович

Головний бухгалтер

Казакова Свiтлана Анатолiївна

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007
2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2013 рік
Стаття

Код рядка

За звітний період

за аналогічний період
попереднього року

1

2

3

4

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

010

740.5

798.8

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( -- )

( -- )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010020)

030

740.5

798.8

Інші операційні доходи

040

38.7

256.4

Інші доходи

050

--

--

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

779.2

1055.2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( 771.0 )

( 792.3 )

Інші операційні витрати

090

( 124.5 )

( 581.3 )

у тому числі:

091

39.4

42.5

092

( -- )

( -- )

Інші витрати

100

( -- )

( -- )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

895.5

1373.6

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)

130

-116.3

-318.4

Податок на прибуток

140

( -- )

( -- )

Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

-116.3

-318.4

Забезпечення матеріального заохочення

160

--

--

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

201

--

--

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

202

--

--

Директор

Казаков Микола Iванович

Головний бухгалтер

Казакова Свiтлана Анатолiївна

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Альтаір"

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

32541162

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Україна, 49000, вул. Глинки, 7 офіс 703

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

126
30.07.2003

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

136
П
000136
30.07.2013
19.02.13-30.05.18

Звітний період, за який проведений аудит фінансової
звітності

2013 рік

Думка аудитора

Умовно-позитивна

