Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№185, 2 жовтня 2013 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КРИМПОБУТРАДIОТЕХНИКА"

Річна інформація емітента за 2012 р.
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента : ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИМПОБУТ
РАДIОТЕХНИКА";
1.2. Організаційноправова форма: Акцiонерне товариство;
1.3. Місцезнаходження емітента: 95022, Автономна Республiка Крим  м.Сiмферопол,
вул. Женi Дерюгiної, буд. 9А;
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03051995;
1.5. Міжміський код та телефон: (0652) 703980, 0503241502;
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: Виписка АГ №160459;
1.7. Дата державної реєстрації: 05.06.1996 р.;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: sites.google.com/site/kbrtehnika.
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента
2.3. Основні показники фінансовогосподарської діяльності суб'єкта малого
підприємництва (тис. грн.)
період
Найменування показника
звітний попередній
Усього активів
5857.6
4448.7
Основні засоби (за залишковою вартістю)
649.2
620.7
Довгострокові фінансові інвестиції
1728.9
1728.9
Запаси
232.5
125.6
Сумарна дебіторська заборгованість
3201.8
1355.7
Грошові кошти та їх еквіваленти
17.1
17.4
Власний капітал
3438.0
2793.9
Статутний капітал
2915.0
2915.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
6374.8
5730.7
Довгострокові зобов'язання
1500.0
1500.0
Поточні зобов'язання
7795.6
5742.6
Чистий прибуток (збиток)
644.1
168.5
Вартість чистих активів
3438.0
2793.9
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента Не заповнюють емітенти  акціонерні това
риства
Інформація про посадових осіб емітента Посадовi особи емiтента: Голова Правлiння
Швецов Сергiй Вiкторович, Заступник Голови Правлiння, головний бухгалтер Захаренко
Жанна Григорiвна, Член Правлiння Сироватський Олександр Сергiйович, Голова Наглядової
Ради ЗАТ "Генеральний страховий фонд", Член Наглядової Ради Хархалiс Андрiй Миронович,
Член Наглядової Ради Неведров Олег Петрович, Голова Ревiзiйної комiсiї ТОВ "Побутрадi
осервiс".
Інформація про засновників емітента Усього  1009 фiзичних осiб, частка в статутному
капiталi 21.5972152%; ЗАТ IФ "Перший Український фонд приватизацiї", частка в статутному
капiталi 0.0113637%; ЗАТ "Побутрадiотехнiка", частка в статутному капiталi 2.0212145%;
ТОВ "Побутрадiотехнiка", частка в статутному капiталi 2.1017468%; ЗАТ "Побутрадiосервис",
частка в статутному капiталi 0.5231597%; ЗАТ "Генеральний Страховий Фонд", частка в ста
тутному капiталi 73.7453001%. В звiтi наведенi данi про учасникiв Товариства на кiнець звiт
ного перiоду.
4. Інформація про цінні папери емітента Акцiя проста документарна iменна. Форма ви
пуску  Документарнi iменнi. Кiлькiсть цiнних паперiв 11659920 шт. Номiнал одного цiнного
папера 0.25 грн. Процент в cтатутному капiталi емiтента 100.00%. Торгiвля цiнними папера
ми здiйснюється на внутрiшньому ринку України. Акцiї на бiржовий продаж не виставлялись,
додаткова емiсiя не проводилась. Товариство до лiстiнгу не включено.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у
депозитарній системі України Змiн особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емi
тента у депозитарнiй системi України, за звiтний перiод не вiдбувалося.
6. Інформація про загальні збори Загальні збори за зітний період не проводились.
7. Інформація про дивіденди За результатами звітного та попереднього років рішення
щодо виплати дивідендів не приймалось
8. Інформація щодо аудиторського висновку Аудиторський висновок (Звiт незалежного
аудитора), щодо фiнансової звiтностi за 2012 рiк Вiдкритого акцiонерного товариства "Крим
побутрадiотехнiка", який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку. Основнi вiдомостi про емiтента: Повне найменування: Вiдкрите акцiонерне товариство
"Кримпобутрадiотехнiка"; Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй Ук
раїни: 03051995; Мiсцезнаходження: 95034, АР Крим, м. Сiмферополь, вул. Київська, буд.
125А; Дата державної реєстрацiї: 05.06.1996 року, Свiдоцтво про державну реєстрацiю юри
дичної особи Серiї А00 № 433670, Номер запису про включення вiдомостей про юридичну
особу до ЄДР 1 882 1200 0000 02 870.
Пiдстава для вiдмови вiд висловлення думки Облiкова полiтика Товариством не визначе
на. До перевiрки не були наданi бухгалтерськi документи та матерiали iнвентаризацiї за 2012

Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство «С.Перовської»,

код за ЄДРПОУ 00412895 (надалі — Товариство) повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі — Збори).
Збори відбудуться 22 жовтня 2013 р., за адресою місцезнаходження Товариства: м. Се
вастополь, пос. Любимівка (вул. С. Перовської, 60, 2-й поверх, актовий зал).
Початок Зборів о 14.00 годині. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 13.00 до 13.50 на
підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного станом на 24
годину за три робочих дні до дня проведення Зборів (16.10.2013р.).
Порядок денний Зборів:
1. Про обрання Лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря Зборів.
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рiк. Iнвентаризацiя, яка має бути проведена вiдповiдно до статтi 10 Закону України "Про бух
галтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" при складанi фiнансового звiту, за дани
ми товариства, не була проведена. Акти звiрень з дебiторами до перевiрки не наданi. Облiк
iнвестицiй в дочiрнi пiдприємства та в статутнi капiтали юридичних осiб в сумi 1728924,34
грн. ведеться без дотримання вимог П(с)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї". Перевiрити правиль
нiсть визнання доходiв i витрат звiтного перiоду не представляється можливим через вiдсут
нiсть iнформацiї, яка пiдтверджує обороти звiтного перiоду i сальдовi залишки по рахунках
облiку. Вiдмова вiд висловлення думки: У зв'язку iз значущiстю питань, про якi йдеться у па
раграфi "Пiдстава для вiдмови вiд висловлення думки", ми не мали можливостi отримати
достатнi i належнi аудиторськi докази, що формували б пiдставу для висловлення аудиторс
ької думки. Вiдповiдно, ми не висловлюємо думку щодо фiнансової звiтностi Вiдкритого ак
цiонерного товариства "Кримпобутрадiотехнiка", станом на 31 грудня 2012 року та фiнансовi
результати за рiк, що минув. Iнша допомiжна iнформацiя, щодо якої аудитор висловлює дум
ку згiдно вимог Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку N 1360 вiд
29.09.2011 р. Облiкова полiтика Товариством не визначена. За даними товариства, iнвента
ризацiя, проведення якої передбачено законодавством, з метою забезпечення достовiрностi
даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi та пiд час якої перевiряються i докумен
тально пiдтверджуються наявнiсть активiв i зобов'язань, їх стан i оцiнка, в звiтному перiодi
не була проведена. Аудитори не можуть зробити висновок щодо достовiрностi результату
господарської дiяльностi, вiдображеного у Звiтi про фiнансовi результати (Форми №2м), а
також щодо фiнансового стану Товариства станом на 31.12.2012 р. через те що, сальдовi за
лишки на кiнець звiтного перiоду не пiдтвердженi матерiалами iнвентаризацiї та докумен
тально. Обороти за перiод з господарських операцiй, здiйснених товариством у звiтному пе
рiодi також не пiдтвердженi документально. Доходи отриманi у 2012 роцi склали 890,3 тис.
грн. Витрати, пов'язанi з отриманням доходiв склали 1534,4 тис. грн. Звiт про фiнансовi ре
зультати (Форма № 2м) зi збитком 644,1 тис. грн. Валюта Балансу (Форма № 1м) станом на
31.12.2012 року становить 5857,6 тис. грн. З метою перевiрки виконання положень ст. 155
Цивiльного Кодексу України "Статутний капiтал Акцiонерного Товариства", проведено порiв
няння вартостi чистих активiв з розмiром Статутного капiталу. Встановлено, що чистi активи
на 31.12.2012 р. мають вiд'ємне значення, а саме  3438,0 тис. грн., що менш розмiру Статут
ного капiталу пiдприємства, та не вiдповiдає вимогам дiючого законодавства. Наявнiсть сут
тєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформа
цiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансо
вою звiтнiстю в цiлому не виявлено.Особлива iнформацiя в перiодi, що перевiрявся не опри
люднювалася. У зв'язку недостатнiстю даних представлених до перевiрки провести аналiз
дотримання вимог Статтi 41. "Особлива iнформацiя про емiтента" Закону України "Про цiнi па
пери и фондовий ринок" № 3480IV вiд 23.02.2006 р. не виявилося можливим. Провести ана
лiз виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за дани
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi), а саме кредитового сальдового залишку сумi
4300000 грн. за балансовим рахунком 3771 "Розрахунки з iншими дебiторами" по контраген
ту ЗАТ "Генеральний страховий фонд" вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товарис
тва" не представляється можливим через ненадання iнформацiї. Стосовно дiй, якi вiдбулися
протягом звiтного року i пiсля дати балансу та можуть вплинути на фiнансово господарсь
кий стан Товариства можна вiдмiтити, що така iнформацiя до перевiрки не надана. Провести
аналiз стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi това
риства" не представляється можливим через ненадання iнформацiї. Аудитором була прове
дена iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фi
нансової звiтностi"), а саме ризикiв, що пов'язанi з викривленням внаслiдок неправдивої фi
нансової звiтностi, та ризикiв, що виникають через викривлення внаслiдок незаконного прив
ласнення активiв. Для цього були розглянутi обставини, якi могли би свiдчити про можли
вiсть шахрайства. Результати аудиторських тестiв свiдчать про вiдсутнiсть у суб'єкта госпо
дарювання вiдповiдних заходiв, що попереджають факти шахрайства.
Основнi вiдомостi про Аудиторську фiрму: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬ
НIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЕККАУНТЕНТ ЕНД РЕЛЕЙТЕД СЕРВIСЕС", ЄДРПОУ: 36692694,
Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi
послуги № 4334 видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 28 сiчня 2010 року; Ад
реса: АР Крим, м. Сiмферополь, вул. Куйбишева/Київська, 2/79, оф. 910.
Телефон (0652) 621014. Директор  аудитор Н.В. Iгумнова.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодос
тупній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення Повний текст річної інфор
мації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії розкрит 30.09.2013. На власному
сайті sites.google.com/site/kbrtehnika повний текст річної інформації розкрит 30.09.2013.
10. Підпис 10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформа
ції та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Найменування посади Директор ____________ Швецов Сергiй Вiкторович.
Уточнення до Річної інформації ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИМПО
БУТРАДIОТЕХНИКА" за 2011 р. (опублікованої в Бюлетені "Відомості НКЦПФР" № 178 від
23.09.2013 р.): Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії розкрит 24.09.2013 (замість 23.09.2013 р.). На власному сайті sites.google.com/si
te/kbrtehnika повний текст річної інформації за 2011 р. розкрит 24.09.2013.
Директор Швецов Сергiй Вiкторович

3. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством про
тягом не більш як одного року (з 22.10.2013 року по 21.10.2014 року).
Для участі у Зборах необхідно мати:
- для фізичних осіб — паспорт або інший документ, який посвідчує особу;
- для уповноважених представників — паспорт (документ, що посвідчує особу) та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.
Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішення з питань
порядку денного Зборів здійснюється під час підготовки до Зборів у робочі дні з 09-00 до
16-00 (перерва на обід з 12-00 до 13-00) за адресою: м. Севастополь, пос. Любимівка,
вул. С. Перовської, 60, 2-й поверх у кабінеті заступника Голови Правління з економіки та
фінансів Денисюк А.О. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами — заступник Голови Правління з економіки та фінансів Денисюк А.О., телефон для
зв’язку: +38 (050) 268-73-74.

