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

Прокоф'єв Т.С.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

24.04.2014

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬМIНСЬКИЙ КАМIНЬ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
31549731
1.4. Місцезнаходження емітента
Дніпропетровська , Жовтневий, 49000, мiсто Днiпропетровськ, вулиця 8 Березня,
будинок 1-А
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(0562)313754 (0562)313754
1.6. Електронна поштова адреса емітента
kirichenko@std.dp.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2014
(дата)

2.2. Річна інформація
опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку" 79

25.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.alma-stone.com в мережі Інтернет 28.04.2014
(адреса сторінки)

(дата)

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

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента
в) банки, що обслуговують емітента
г) основні види діяльності
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

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

X

що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління

X

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

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
до Комісії)
27. Аудиторський висновок
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки

У звiт ПрАТ "Альмiнський камiнь" за 2013 р. включено iнформацiю
вiдповiдно до п.п. "2)" п. 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013
№ 2826. Iнформацiя, що вiдсутня в роздiлi "Змiст" рiчної iнформацiї ПрАТ
"Альмiнський камiнь" за 2013 р., не додається з наступних причин: У пунктi 2

"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi"- не
заповнено, так як ПрАТ"Альмiнський камiнь" не має лiцензiй чи дозволiв на
окремi види дiяльностi. У пунктi 3 "Вiдомостi щодо участi емiтента в
створеннi юридичних осiб" - не заповнено,так як ПрАТ"Альмiнський камiнь"
не приймало участi в створеннi юридичних осiб. У пунктi 4 "Iнформацiя щодо
посади корпоративного секретаря" - не заповнено тому, що посада
корпоративного секретаря в Товариствi не передбачена. У пунктi 5
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - не заповнено,так як
ПрАТ"Альмiнський камiнь" не здiйснювало реєстрацiю випуску боргових
цiнних паперiв протягом 2013 року i не проходило процедуру отримання
рейтингової оцiнки. У пунктi 6 "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв
емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) " – не заповнено,
так як для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється. У
пунктi 7(2) "Iнформацiя про володiння посадовими осабами емiтента акцiями
емiтента" - не заповнено iнформацiю про володiння окремими посадовими
особами акцiями емiтента, так як вони не володiють акцiями емiтента, тому
поле "дата внесення до реєстру" не заповнене (поставлене значення
01.01.1900). У пунктi 10 "Iнформацiя про дивiденди" – не заповнено, так як
для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється. У пунктi
11"Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" не заповнено, так як для приватних акцiонерних товариств ця форма не
заповнюється. У пунктi 12 "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" (п.12.(2),
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" (п.12.(3),
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" (п. 12.(4), "Iнформацiя про викуп
власних акцiй протягом звiтного перiоду" (п. (12.(5) – не заповнено, так як у
звiтному перiодi ПрАТ"Альмiнський камiнь"облiгацiї, iншi цiннi папери,
похiднi цiннi папери, не випускало, викуп власних акцiй не здiйснювало. У
пунктi 13 "Опис бiзнесу" – не заповнено, так як у звiтному перiодi для
приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється. У роздiлi
"Змiст": з пункту 18 до пункту 27 iнформацiя вiдсутня тому, що
ПрАТ"Альмiнський камiнь" випуск iпотечних облiгацiй, iпотечних
сертифiкатiв не здiйснювало, ФОН вiдсутнiй. У пунктi 31 "Рiчна фiнансова
звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку (у разi наявностi)" – не заповнено, так як у звiтному перiодi
ПрАТ"Альмiнський камiнь" рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до вимог
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку не складає. У пунктi 32 "Звiт
про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств,
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта
(частини об'єкта) житлового будiвництва)" – не заповнено, так як у звiтному
перiодi ПрАТ"Альмiнський камiнь" емiсiю цiльових облiгацiй, виконання
зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi,у звiтному перiодi не
здiйснювало.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬМIНСЬКИЙ КАМIНЬ"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
49000
3.1.5. Область, район
Дніпропетровська , Жовтневий
3.1.6. Населений пункт
мiсто Днiпропетровськ
3.1.7. Вулиця, будинок
вулиця 8 Березня, будинок 1-А
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
3.2.2. Дата державної реєстрації
28.04.2014
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
0
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
0
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
3.3.2. МФО банку
3.3.3. Поточний рахунок

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у іноземній валюті
3.3.5. МФО банку
3.3.6. Поточний рахунок
3.4. Основні види діяльності

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Прокоф'єв Тарас Сергiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК № 069865 23.03.1998 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1981
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора по фiнанасовим питанням ТОВ "Аква-Стрiм"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки Голови Правлiння визначенi Статутом товариства та вiдповiдають
чинному законодавству. Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно положення про оплату
працi та вiдображається в податковiй звiтностi за формою 1-ДФ. Винагорода в натуральнiй формi
посадовiй особi емiтента виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний
перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента
не має. Стаж керiвної роботи -9 рокiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Головнй бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Корнiєнко Ганна Сергiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АМ № 126307 26.12.2000 Кiровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1965
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
22
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ООО "Снек Експорт", начальник фiнансового вiддiлу
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера визначенi Статутом товариства та посадовою
iнструкцiєю та вiдповiдають чинному законодавству. Оплата працi посадової особи здiйснюється
згiдно положення про оплату працi та вiдображається в податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Винагороду в натуральнiй формi посадова особа не отримувала.Змiн у персональному складi
посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
посадова особа емiтента не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших
пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗЕЛЕНЕ КIЛЬЦЕ"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
35934396
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
6.1.8. Опис

Член Наглядової ради - ТОВ в особi Фельдмана Бориса Мордуховича. Паспорт АЕ № 491871
виданий Червоногвардiйським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 28 лютого
1997 р. Мiсце реєстрацiї: м. Днiпропетровськ, вул. Червоночечелiвська , буд. 39-а. IПН
2123600697. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про
Наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi
емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiскун Ольга Львiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 563385 16.01.2008 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1972
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
директор ТОВ "Соцiальнi технологiї"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Статутом товариства та вiдповiдають
чинному законодавству. Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно положення про оплату
працi та вiдображається в податковiй звiтностi за формою 1-ДФ. Винагороду в натуральнiй формi
посадова особа не отримувала. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не
було. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОЕКТНО-БУДIВЕЛЬНЕ
ПIДПРИЄМСТВО "АЗОВIНТЕКС"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
24155428
6.1.4. Рік народження**

0
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
6.1.8. Опис
Голова Наглядової ради - ТОВ ПБП в особi представника Чернокура Iвана Григоровича. Паспорт АМ № 129679 виданий Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровської областi 29
грудня 2000 р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням
про Наглядову раду. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не
виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Науменко Сергiй Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 806145 30.12.1999 Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1961
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
30
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Голови Правлiння з економiки та аудиту ТПК "Ольвiя"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Статутом Товариства та вiдповiдають
чинному законодавству. Посадова особа емiтента винагороду за виконання своїх обов'язкiв
отримує згiдно штатного розкладу. Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно положення
про оплату працi та вiдображається в податковiй звiтностi за формою 1-ДФ. Винагорода в
натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi
посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
секретар наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗЕЛЕНЕ КIЛЬЦЕ"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
35934396
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
6.1.8. Опис
Секретар Наглядової ради: представник ТОВ Федоров Сергiй Олександрович. Дата народження
16.11.1971 р. ( паспорт серiя АЕ № 903415 видан Жовтневим РВ ДМУ УМВС України у
Днiпропетровської.обл. 22 грудня 1997 р. IПН 2625205674, мiсце реєстрацiї: м. Днiпропетровськ,
Бульвар Слави, буд. 8, кв. 256). Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та
Положенням про Наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах
посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний
перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента
не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Ревiзор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ПАТ ЗНВКIФ "СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
32494301
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

6.1.8. Опис
Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
"СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД." Повноваження та обов'язки посадової
особи визначенi Статутом та Положенням про Ревiзора Товариства. Винагорода в грошовiй та в
натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi
посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанiя "ЕРРОУКРЕСТ ЛIМIТЕД"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
6.1.8. Опис
"ЕРРОУКРЕСТ ЛИМИТЕД" ( ARROWCREST LIMITED в особi представника Панi Алмачтне
Мiллер Габрiелли. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у
персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи

1

2

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

прості
іменні

прості на
привілейовані
пред'явника
іменні

привілейовані
на
пред'явника

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

01.01.1900

0

0

0

0

0

0

Прокоф'єв Тарас Сергiйович

АК № 069865 23.03.1998
Жовтневий РВ ДМУ
01.01.1900
УМВС України в
Днiпропетровськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член
Правлiння

Пiскун Ольга Львiвна

АК 563385 16.01.2008
Жовтневий РВ ДМУ
01.01.1900
УМВС України в
Днiпропетровськiй областi

0

0

0

0

0

0

Голова
Наглядової
ради

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ПРОЕКТНО-БУДIВЕЛЬНЕ
ПIДПРИЄМСТВО
"АЗОВIНТЕКС"

12.01.2011

8

0.0001

8

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Компанiя "ЕРРОУКРЕСТ
ЛIМIТЕД"

12.01.2011

35073660

49.9999

35073660

0

0

0

Корнiєнко Ганна Сергiївна

АМ № 126307 26.12.2000
Кiровський РВ ДМУ
01.01.1900
УМВС України в
Днiпропетровськiй областi

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Голова
Правлiння

Головнй
бухгалтер

4

Кількість за видами акцій

5

Член
Правлiння

3

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

АК 806145 30.12.1999
Iндустрiальний РВ ДМУ
01.01.1900
Науменко Сергiй Васильович
УМВС України в
Днiпропетровськiй областi
ПАТ ЗНВКIФ "СХIДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД"

32494301

24155428

Член
Наглядової
ради

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ЗЕЛЕНЕ КIЛЬЦЕ"

35934396

12.01.2011

35073750

50

35073750

0

0

0

Усього 70147418

100

70147418

0

0

0

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

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

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ЗЕЛЕНЕ КIЛЬЦЕ"

35934396

КОМПАНIЯ
"ЕРРОУКРЕСТ
ЛIМIТЕД"
(ARROWCREST
LIMITED)

д/н

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи*

Місцезнаходження

Дата
Кількість
внесення
акцій
до реєстру
(штук)

49000 Дніпропетровська
Бабушкiнський мiсто
Днiпропетровськ
12.01.2011
вулиця Комсомольська,
будинок 40-Б
д/н Кiпр д/н Нiкосiя
Kyriakou Matsi , 16

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

12.01.2011

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
привілейовані
пред'явника
іменні

привілейовані
на
пред'явника

3507375

50

3507375

0

0

0

3507366

49.99987

3507366

0

0

0

Дата
Кількість
внесення
акцій
до реєстру
(штук)
Усього

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

7014741

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
99.99987

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

Кількість за видами акцій
прості
іменні
7014741

прості на
привілейовані
пред'явника
іменні
0

0

привілейовані
на
пред'явника
0

8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
16.04.2013
99.99987
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Порядок проведення рiчних загальних зборiв
акцiонерiв Товариства. Обрання лiчильної комiсiї. Обрання голови та секретаря загальних зборiв
акцiонерiв Товариства. 2. Звiт Голови правлiння Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть
Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 3. Звiт Наглядової ради
Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 4. Висновки Ревiзiйної
комiсiї (Ревiзора) Товариства щодо достовiрностi рiчної звiтностi Товариства за 2012 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками їх розгляду. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк. 6. Розподiл
прибутку i збиткiв Товариства. 7. Вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради
Товариства,затвердження умов цивiльно-правових договорiв,трудових договорiв(контрактiв), що
укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 8. Вiдкликання та обрання членiв
iнших органiв Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: З першого питання порядку
денного збори вирiшили: 1. Обрати головою зборiв Прокоф’єва Тараса Сергiйовича. 2. Обрати
секретарем зборiв Пiскун Ольгу Львiвну. 3. Обрати лiчильну комiсiю у складi 2 членiв, а ме:
Кириченко Тетяни Олександрiвни, Савчука Андрiя Петровича. Голосували: "ЗА" 2 акцiонери, що
мають 7 014 741 голосiв, що у сукупностi складає 99,99987 % вiд статутного капiталу та 100%
загальної кiлькостi голосiв присутнiх на Зборах. Рiшення з цього питання порядку денного вважається
прийнятим. З другого питання порядку денного вирiшили: 1. Взяти до вiдома звiт Голови Правлiння
про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Дiяльнiсть Правлiння
протягом звiтного року визнати задовiльною. Голосували: "ЗА" 2 акцiонери, що мають 7 014 741
голосiв, що у сукупностi складає 99,99987 % вiд статутного капiталу та 100% загальної кiлькостi
голосiв присутнiх на Зборах. Рiшення з цього питання порядку денного вважається прийнятим. З
третього питання порядку денного вирiшили: 1. Взяти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства за
2012 рiк. Дiяльнiсть Наглядової Ради протягом звiтного року визнати задовiльною. Голосували: "ЗА"
2 акцiонери, що мають 7 014 741 голосiв, що у сукупностi складає 99,99987 % вiд статутного капiталу
та 100% загальної кiлькостi голосiв присутнiх на Зборах. Рiшення з цього питання порядку денного
вважається прийнятим. З четвертого питання порядку денного збори вирiшили: 1. Взяти до вiдома
висновки Ревiзора Товариства щодо достовiрностi рiчного звiту Товариства за 2012 рiк. Данi рiчного
звiту Товариства про фiнансову та господарську дiяльнiсть за 2012 рiк вважати достовiрними.
Голосували: "ЗА" 2 акцiонери, що мають 7 014 741 голосiв, що у сукупностi складає 99,99987 % вiд
статутного капiталу та 100% загальної кiлькостi голосiв присутнiх на Зборах. Рiшення з цього питання
порядку денного вважається прийнятим. З п'ятого питання порядку денного збори вирiшили:
Затвердити рiчний звiт Товариства про фiнансову та господарську дiяльностi за 2012 рiк. Голосували:
"ЗА" 2 акцiонери, що мають 7 014 741 голосiв, що у сукупностi складає 99,99987 % вiд статутного
капiталу та 100% загальної кiлькостi голосiв присутнiх на Зборах. Рiшення з цього питання порядку
денного вважається прийнятим. З шостого питання порядку денного збори вирiшили: 1. Здiйснити
розподiл прибутку Товариства за 2012 рiк наступним чином: прибуток у розмiрi 9697,0 (дев’ять
мiльйонiв шiстсот дев’яносто сiм тисяч гривень 00 копiйок) гривень залишити у розпорядженнi
Товариства . Голосували: "ЗА" 2 акцiонери, що мають 7 014 741 голосiв, що у сукупностi складає
99,99987 % вiд статутного капiталу та 100% загальної кiлькостi голосiв присутнiх на Зборах. Рiшення
з цього питання порядку денного вважається прийнятим. З сьомого питання порядку денного збори
вирiшили: 1. Залишити без розгляду питання №7 порядку денного Загальних зборiв: "Вiдкликання та
обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв,
трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової
ради". Голосували: "ЗА" 2 акцiонери, що мають 7 014 741 голосiв, що у сукупностi складає 99,99987
% вiд статутного капiталу та 100% загальної кiлькостi голосiв присутнiх на Зборах. Рiшення з цього
питання порядку денного вважається прийнятим. З восьомого питання порядку денного збори
вирiшили: 1. Залишити без розгляду питання №8 порядку денного Загальних зборiв: "Вiдкликання та
обрання членiв iнших органiв Товариства". Голосували: "ЗА" 2 акцiонери, що мають 7 014 741
голосiв, що у сукупностi складає 99,99987 % вiд статутного капiталу та 100% загальної кiлькостi
голосiв присутнiх на Зборах. Рiшення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

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

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.09.2010

№825/1/10

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000090112

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

10

7014750

70147500

100

Опис

За час iснування ПрАТ "Альмiнський камiнь " здiйснював емiсiю: 10. 01. 2002 року. Номер свiдоцтва 2/04/1/02 .Орган, що зареєстрував випускДнiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Тип цiнного паперу- iменнi простi акцiї.
Номiнальна вартiсть-10 гривень. Кiлькiсть акцiй -14750 штук, загальною номiнальною вартiстю -147500 гривень. 07.02.2008 року. Номер
свiдоцтва 60/1/1/08 .Орган, що зареєстрував випуск- Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. Тип цiнного паперу- iменнi простi
акцiї. Номiнальна вартiсть-10 гривень. Кiлькiсть акцiй -7014750 штук, загальною номiнальною вартiстю -70147500 гривень. Iнформацiя про
внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: Товариство не здiйснює торгiвлю власними акцiями на внутрiшнiх
ринках. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента:Товариство не здiйснює торгiвлю цiнними
паперами на зовнiшнiх ринках. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: Товариство не має
поданих заяв i намiрiв щодо поданих заяв для допуску на бiржi (органiзацiйнi ринки) та включення цiнних паперiв до лiстингу з метою торгiвлi
на цих ринках. Мета додаткової емiсiї: протягом звiтного року емiсiя Товариством не здiйснювалась.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
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

1732.5

3316.8

0

0

1732.5

3316.8

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

32

22

0

0

32

22

транспортні
засоби

1673.2

1834.3

0

0

1673.2

1834.3

27.3

1460.5

0

0

27.3

1460.5

1732.5

3316.8

0

0

1732.5

3316.8

Найменування
основних засобів

2. Невиробничого
призначення:

інші
Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Облiк, оцiнка та визнання основних засобiв на пiдприємствi вiдповiдно до вимог П(С)БО № 7
"Основнi засоби". Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною
вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. За звiтний перiод
надiйшло основних засобiв на суму 1584,2, тис .грн., у тому числi: " транспортнi засоби – 161,1
тис.грн. На кiнець звiтного перiоду основнi засоби за залишковою вартiстю становили 3316,8
тис.грн. Нарахування зносу (амортизацiї) пiдприємством здiйснювалося прямолiнiйним методом.
Основнi засоби у податковiй заставi не знаходяться. Срок эксплуатацiї об’єктiв основных засобiв
установлювати для кожного об’єкту ОЗ iндивiдуально. Основними умовами користування
основними засобами на пiдприємствi є використання їх в належному робочому станi,
обслуговування згiдно графiкiв планово-попереджувальних ремонтiв, проведення ремонтiв у разi
виникнення поломок.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

69588.4

68711.7

Статутний капітал
(тис. грн.)

70147.5

70147.5

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

70147.5

70147.5

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний
перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та

фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного
перiоду становить -559,1 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та
скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -559,1 тис.грн.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець
попереднього перiоду становить -1435,8 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих
активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 1435,8 тис.грн.
Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу
(скоригованого). Вартiсть чистих активiв товариства не менша вiд мiнiмального розмiру
статутного капiталу, встановленого законом. Згiдно з вимогами п.3 ст.155 Цивiльного кодексу
України пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року товариство
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi
змiни до статуту у встановленому порядку.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

2014.7

X

X

Кредити банку

04.10.2013

374.7

9.9

15.09.2018

Кредити банку

09.07.2013

1640

24

22.07.2014

Зобов'язання за цінними
паперами

X

0

X

X

за облігаціями (за
кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

229.4

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

1288.4

X

X

Інші зобов'язання

X

39702.1

X

X

Усього зобов'язань

X

43234.6

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:

у тому числі:

Опис:

Станом на кiнець звiтного перiоду поточнi зобов'язаня емiтента складають 43234,6 тис. грн.
Зобов’язання з оплати працi – 46,900 тис. грн; зi страхування – 19,300 тис. грн; кредиторська
заборгованiсть за товари i послуги – 3972,500 тис. грн; iншi поточнi зобов'язаня емiтента
складають 36951,8 тис. грн. До складу статтi "Iншi поточнi зобов’язання" включенi
зобов’язання: за авансами отриманими – 2 366,5 тис. грн.; ПДВ з отриманих передплат

становить – 115,0 тис. грн.; отриманi фiнансовi допомоги та кредитнi позики – 34 177,2 тис.
грн.; заборгованiсть за розрахунками з пiдзвiтними особами та за отриманi послуги – 293,1
тис. грн.

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

№
з/п

Основний
вид
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

блоки з
вапняку

10260,54 м куб

2131

18

10260,54 м куб

2131

18

2

Флюси та
щебень з
вапняку

175919,42 тонни

9480

79

175919,42 тонни

9480

79

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

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

у відсотках до
всієї
реалізованої
продукції

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у
відсотках)

1

2

3

1

Собiвартiсть реалiзованих товарiв

58

2

Витрати на транспортування
товарiв

42

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

15. 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

20.05.2013

20.05.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

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

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2011

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
X

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

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

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

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про

X

дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть): д/н

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

4

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

3

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

20

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)

д/н

Інші (запишіть)

д/н

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

д/н

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): д/н

X

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

Ні

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

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

Ні

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 0
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової
ради

Засідання
правління

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть):

Ні

Ні

Ні

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

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Ні

Ні

Так

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Документи готуються на наступнi
черговi загальнi збори акцiонерiв .

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

Так

Так

Так

Так

Ні

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

Так

Так

Так

Так

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Правління або директор
Інше (запишіть)

X
д/н

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

Ревізійна комісія

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X
Перевiрку фiнансовогосподарської дiяльностi
ПрАТ"Альмiнський камiнь"в
минулому роцi здiйснював ревiзор
ПрАТ"Альмiнський камiнь".

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

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

не проводили

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): д/н

X

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
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

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

Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність
таких заходів.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або відсутність такої системи.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю).
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АЛЬМIНСЬКИЙ КАМIНЬ"

за ЄДРПОУ 31549731

Територія

за КОАТУУ 1210100000

Організаційноправова форма
господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган
державного
управління

за КОДУ

0

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

46.90

Середня кількість
працівників

30

Одиниця виміру:
тис.грн.
Адреса

вулиця 8 Березня, будинок 1-А, мiсто
Днiпропетровськ, Жовтневий,
Днiпропетровська область, 49000, Україна,
(0562)313754

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Форма № 1-м
Баланс на 31.12.2013 р.
Актив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

020

0

0

- залишкова вартість

030

1732.5

3316.8

- первісна вартість

031

2423.3

4402.9

- знос

032

( 690.8 )

( 1086.1 )

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

I. Необоротні активи
Незавершене будівництво
Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

Довгострокові фінансові інвестиції

040

59313

61605.4

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

61045.5

64922.2

Виробничі запаси

100

1343.4

560.7

Поточні біологічні активи

110

0

0

Готова продукція

130

294.9

295.4

- чиста реалізаційна вартість

160

5065.6

3470.5

- первісна вартість

161

5065.6

3470.5

- резерв сумнівних боргів

162

(0)

(0)

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

4.4

5.6

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

46846.1

43065.4

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

- в національній валюті

230

57

342.5

- у тому числі в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

307.8

122.1

Усього за розділом II

260

53919.2

47862.2

III. Витрати майбутніх періодів

270

4.6

38.6

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

114969.3

112823

Пасив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Статутний капітал

300

70147.5

70147.5

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-1435.8

-559.1

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Усього за розділом I

380

68711.7

69588.4

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0

0

Короткострокові кредити банків

500

0

1640

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями

510

0

374.7

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

10850.8

3972.5

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

I. Власний капітал

ІV. Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом

550

62.2

229.4

- зі страхування

570

20

19.3

- з оплати праці

580

49.5

46.9

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

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

35275.1

36951.8

Усього за розділом IV

620

46257.6

43234.6

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

114969.3

112823

Примітки

За даними бухгалтерського облiку на балансi пiдприємства враховуються
власнi основнi засоби за первiсною вартiстю на суму 4402,9 тис. грн. станом
на 31.12.2013 р.. Термiн експлуатацiї визначається для кожного об’єкта
iндивiдуально. Метод амортизацiї основних засобiв - прямолiнiйний. Данi
аналiтичного та синтетичного облiку основних засобiв вiдповiдають
фактичнiй наявностi основних засобiв. Визначення зносу на протязi 2013 року
вiдповiдає чинному законодавству. Основнi засоби вiдображенi в облiку за
фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорядження
та виготовлення. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реалiзацiйною
вартiстю. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги включає
заборгованiсть за реалiзовану продукцiю та послуги. До дострокової
дебiторської заборгованостi пов’язаних сторiн вiдноситься компанiя ЗАТ
"Аксес", сума заборгованостi по пов’язаним сторона складає 1 630 450,00 грн.
До складу статтi "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" включена
заборгованiсть: за авансами виданими у сумi 1 232,0 тис. грн..; за договорами
наданої фiнансової допомоги - у сумi 41 834,5 тис.грн. Згiдно установчих
документiв статутний капiтал ПрАТ "Альмiнський камiнь" складає 70147,5
тис. грн., котрий розподiлено на 7 014 750 простих iменних акцiй номiнальною
вартiстю 10,00 грн.

Керівник

Прокоф'єв Тарас Сергiйович

Головний
бухгалтер

Корнiєнко Ганна Сергiївна

Форма N 2-м
2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2013 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

за аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

010

30847.2

15488

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 5235.3 )

( 2652.7 )

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

030

25611.9

12835.3

Інші операційні доходи

040

297.5

55

Інші доходи

050

19546.3

13683.2

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

45455.7

26573.5

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

080

( 11945.8 )

( 8885.8 )

Інші операційні витрати

090

( 13472.3 )

( 4138 )

у тому числі:

091

0

0

092

(0)

(0)

Інші витрати

100

( 18847.9 )

( 3734.5 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 44266 )

( 16758.3 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)

130

1189.7

9815.2

Податок на прибуток

140

( 313 )

( 118.2 )

Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

876.7

9697

Забезпечення матеріального заохочення

160

0

0

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

201

0

0

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

202

0

0

Примітки

Доход у облiку признається на дату вiдвантаження готової продукцiї та
товарiв, оцiнюється у вiдповiдностi до П(С)БУ 15. До складу статтi “Iншi
доходи” звiту про фiнансовi результати включенi доходи вiд продажу
корпоративних прав, отриманi вiдсотки по депозиту. До складу статтi «Iншi
операцiйнi доходи» звiту про фiнансовi результати включенi доходи вiд
надання в оренду власного майна. Витрати признаються та вiдображаються у
облiку згiдно з П(С)БУ 16, до собiвартостi реалiзованої продукцiї та товарiв
включаються: прямi матерiальнi витрати, витрати на оплату працi, iншi прямi
витрати, загальновиробничi витрати. До складу статтi “Iншi операцiйнi
витрати” звiту про фiнансовi результати включенi адмiнiстративнi витрати,
витрати на збут, собiвартiсть реалiзованої валюти. До складу статтi “Iншi
витрати” звiту про фiнансовi результати включена собiвартiсть реалiзованих

корпоративних прав, фiнансовi витрати.
Керівник

Прокоф'єв Тарас Сергiйович
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