
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.  

Генеральний 

директор 
      

Артарi-Колумб Б.Ю. 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
29.04.2014 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2013 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВА ЛIНIЯ"  

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

30728887 

4. Місцезнаходження 

Київська, Києво-Святошинський, 08162, смт Чабани, Одеське шосе, б. 8 

5. Міжміський код, телефон та факс 

044 206-37-94 

6. Електронна поштова адреса 

v.gubskiy@nl.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2014 

 (дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку" 81 
  

29.04.2014 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці nl.emitent.in.ua в мережі Інтернет 30.04.2014 

  (адреса сторінки)   (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) 
X 

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 відсотками 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 X 

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 
 

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 за 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)  

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

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) 

 

33. Примітки д/н 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВА ЛIНIЯ"  

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

ААВ №347069 

3. Дата проведення державної реєстрації 

21.02.2000 

4. Територія (область) 

Київська 

5. Статутний капітал (грн) 

1576450 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

3749 

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

47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах 

47.52 Роздрiбна торгiвля залiзними виробами, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчними 

виробами в спецiалiзованих магазинах 

47.53 Роздрiбна торгiвля килимами, килимовими виробами, покриттям для стiн i пiдлоги в 

спецiалiзованих магазинах 

10. Органи управління підприємства 

Загальнi збори, Наглядова рада 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у національній валюті 

АТ «ОТП Банк» 

2) МФО банку 

300528 

3) поточний рахунок 

26006001334641 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у іноземній валюті 

д/н 

5) МФО банку 



0 

6) поточний рахунок 

0 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної особи засновника 

та/або учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, 

паїв), які належать 

засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"ЕПIЦЕНТР К" 
32490244 

02139Україна Київ вул. 

Братиславська, буд. 11 
0.0031 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"ЕПIЦЕНТР Н" 
37963209 

04128Україна Київ вул. 

Берковецька, буд.6-В 
0.0032 

Публiчне акцiонерне товариство «ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 

ФОНД «ОФЕРЕНТ» 

37500419 

04128Україна Київ 

вул.Берковецька, буд.6-

В 

99.9937 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та 

найменування органу, який видав 

паспорт* 

Відсоток акцій (часток, 

паїв), які належать 

засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Усього 100 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Генеральний директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Артарi-Колумб Борис Юрiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н д/н 

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

 

6) стаж керівної роботи (років)** 

13 

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

Регiональний директор ТОВ «Епiцентр К». 

8) дата обрання та термін, на який обрано 



01.11.2013 необмежено 

9) Опис 

Згоди на надання паспортних даних не надавав 

* 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 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Тучак Ольга Степанiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н д/н 

4) рік народження** 

1973 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

18 

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

перший заступник головного бухгалтера ПрАТ «НОВА ЛIНIЯ» 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

21.11.2013 необмежено 

9) Опис 

Згоди на надання паспортних даних не надавав 

* 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 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Жула Микола Павлович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н д/н 

4) рік народження** 

1957 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 



15 

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

начальник ревiзiйного вiддiлу департаменту оптимiзацiї та аналiтики ТОВ «Епiцентр К». 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

31.10.2013 на 3 роки 

9) Опис 

Згоди на надання паспортних даних не надавав 

* 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 

Член Наглядової ради  

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕПIЦЕНТР Н" 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н 37963209 д/н 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

д/н 

6) стаж керівної роботи (років)** 

0 

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

д/н 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

30.10.2013 на 3 роки 

9) Опис 

д/н 

* 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 

Член Наглядової ради  

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕПIЦЕНТР К" 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н 32490244 д/н 

4) рік народження** 



0 

5) освіта** 

д/н 

6) стаж керівної роботи (років)** 

0 

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

д/н 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

30.10.2013 на 3 роки 

9) Опис 

д/н 

* 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 

Голова Наглядової ради  

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФО 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н 37500419 д/н 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

д/н 

6) стаж керівної роботи (років)** 

0 

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

д/н 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

30.10.2013 на 3 роки 

9) Опис 

д/н 

* 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 
Прізвище, ім'я, по батькові 

посадової особи 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або 

ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Дата 

внесення 

до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на 

пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Голова 

Наглядової 

ради  

Публiчне акцiонерне товариство 

«ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД 

«ОФЕРЕНТ» 

д/н 37500419 д/н  31527 99.9937 31527 0 0 0 

Усього 31527 99.9937 31527 0 0 0 

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



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

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення 

до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на 

пред'явника 

Публiчне акцiонерне товариство 

«ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД 

«ОФЕРЕНТ» 

37500419 

04128 Україна м. 

Київ - Київ вул. 

Берковецька, б. 6-В 

 31527 99.9937 31527 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Дата 

внесення 

до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на 

пред'явника 

Усього 31527 99.9937 31527 0 0 0 

* 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 позачергові 

X  

Дата 

проведення 
30.04.2013 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

Перелiк питань, що розглядались на зборах: 

1. Обрання Лiчильної комiсiї.  

2. Обрання Голови та Секретаря зборiв. 

3. Затвердження Регламенту зборiв.  

4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками звiту Наглядової 

ради Товариства за 2012 рiк. 

5. Звiт Генерального директора про результати дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення 

за наслiдками звiту Генерального директора про результати дiяльностi Товариства за 2012 рiк. 

6. Звiт та Висновок Ревiзора з рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за 

наслiдками звiту Ревiзора.  

7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк. 

8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками дiяльностi у 2012 роцi, розгляд питання про 

можливiсть виплати дивiдендiв, з урахуванням вимог, передбачених законом. 

9. Внесення змiн до Статуту Товариства у зв’язку з приведенням окремих його положень у 

вiдповiднiсть iз Законом України «Про акцiонернi товариства» та затвердження Статуту Товариства у 

новiй редакцiї. 

10. Встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства. 

11. Внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства у зв’язку з приведенням його у 

вiдповiднiсть iз Законом України «Про акцiонернi товариства» i новою редакцiєю Статуту 

Товариства та затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новiй редакцiї. 

12. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 

13. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 

Результати розгляду питань порядку денного: 

1. Обрати Лiчильну комiсiю у складi: 

Вiсневський Володимир Андрiйович, представник акцiонера - компанiї ШЕРБОРН IНВЕСТ 

ЛIМIТЕД (SHERBORNE INVEST LIMITED); 

Губський Вiталiй Анатолiйович, директор юридичного департаменту Товариства. 

2. Головою Зборiв обрати Томаша Фiалу, який представляє акцiонера – компанiю DRAGON 

CAPITAL INVESTMENTS LIMITED (ДРАГОН КАПIТАЛ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД), а секретарем 

Зборiв - Кукобу Олега Миколайовича, який представляє акцiонера – компанiю DRGN LIMITED 

(ДРГН ЛIМIТЕД). 

3. Затвердити наступний регламент загальних Зборiв: надати доповiдачам для оголошення доповiдi – 

до 15 хвилин, для спiвдоповiдi – до 5 хвилин, для запитань та виступiв пiд час обговорення – до 3 

хвилин. Акцiонери та їх представники пiсля оголошення пропозицiй подають їх секретарю Зборiв у 

письмовому виглядi. 

4. Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства про роботу в 2012 роцi.  

5. Затвердити звiт Генерального директора про результати дiяльностi Товариства у 2012 роцi. 

6. Затвердити висновок Ревiзора з рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 р. 

7. затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 р. 

8. не нараховувати та не виплачувати дивiденди акцiонерам за пiдсумками дiяльностi Товариства у 

2012 роцi. 

9. затвердити нову редакцiю Статуту Приватного акцiонерного товариства «НОВА ЛIНIЯ» та 

доручити Головi Зборiв Т.Фiалi та Секретарю Зборiв О.М.Кукобi пiдписати нову редакцiю Статуту 

Товариства. 

10. встановити кiлькiсний склад Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «НОВА 

ЛIНIЯ» у кiлькостi 3 (трьох) осiб. 

11. затвердити нову редакцiю Положення про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства 

«НОВА ЛIНIЯ» та доручити Головi Зборiв Т.Фiалi та Секретарю Зборiв О.М. Кукобi пiдписати нову 

редакцiю Положення. 

12. повноваження Т.Фiали, О.М.Кукоби, Н.Д.Естбю, О.Л.Шандар як членiв Наглядової ради 

Приватного акцiонерного товариства «НОВА ЛIНIЯ» припинити.  

13. членами Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «НОВА ЛIНIЯ» обрати: 



DRAGON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED (ДРАГОН КАПIТАЛ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД);  

DRGN LIMITED (ДРГН ЛIМIТЕД); 

CONCENTRA LIMITED (КОНЦЕНТРА ЛIМIТЕД). 

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата 

проведення 
02.07.2013 

Кворум 

зборів** 
81.1031 

Опис 

Перелiк питань, що розглядались на зборах: 

1. Обрання Лiчильної комiсiї.  

2. Обрання Голови та Секретаря Зборiв. 

3. Затвердження регламенту Зборiв.  

4. Збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за 

рахунок спрямування до статутного капiталу Товариства частини додаткового капiталу. 

5. Випуск акцiй нової номiнальної вартостi. 

6. Внесення змiн до статуту Товариства, пов’язаних зi збiльшенням статутного капiталу Товариства 

шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй. 

Результати розгляду питань порядку денного: 

1. Обрати Лiчильну комiсiю у складi: 

Вiсневський Володимир Андрiйович, представник акцiонера - компанiї ШЕРБОРН IНВЕСТ ЛIМIТЕД 

(SHERBORNE INVEST LIMITED); 

Губський Вiталiй Анатолiйович, директор юридичного департаменту Товариства. 

2. Головою Зборiв обрати Томаша Фiалу, який представляє акцiонера – компанiю DRAGON CAPITAL 

INVESTMENTS LIMITED (ДРАГОН КАПIТАЛ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД), а секретарем Зборiв - 

Кукобу Олега Миколайовича, який представляє акцiонера – компанiю DRGN LIMITED (ДРГН 

ЛIМIТЕД). 

3. Затвердити наступний регламент Зборiв: надати доповiдачам для оголошення доповiдi – до 15 

хвилин, для спiвдоповiдi – до 5 хвилин, для запитань та виступiв пiд час обговорення – до 3 хвилин. 

Акцiонери та їх представники пiсля оголошення пропозицiй подають їх секретарю Зборiв у 

письмовому виглядi. 

4. Збiльшити статутний капiтал Товариства до 1 576 450 (одного мiльйона п’ятсот сiмдесяти шести 

тисяч чотириста п’ятдесяти) гривень 00 коп. шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй до 50 

(п’ятдесяти) гривень 00 копiйок за рахунок спрямування до статутного капiталу Товариства частини 

додаткового капiталу у сумi 1 261 160 (один мiльйон двiстi шiстдесят одна тисяча сто шiстдесят) 

гривень 00 копiйок. 

5. Рiшення про випуск акцiй нової номiнальної вартостi прийняти. 

6. Затвердити такi змiни до пунктiв 5.1 та 5.3 Статуту Приватного акцiонерного товариства «НОВА 

ЛIНIЯ»: 

«пункти 5.1 та 5.3 викласти в нових редакцiях: 

«5.1. Статутний капiтал Товариства становить 1 576 450 (один мiльйон п’ятсот сiмдесят шiсть тисяч 

чотириста п’ятдесят) гривень 00 копiйок.»; 

«5.3. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї Товариства становить 50 (п’ятдесят) гривень, 00 копiйок.», 

а також доручити Головi Зборiв Т.Фiалi та Секретарю Зборiв О.М.Кукобi пiдписати змiни до Статуту 

Приватного акцiонерного товариства «НОВА ЛIНIЯ». 

 

Збори вiдбулись 

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата 

проведення 
31.10.2013 

Кворум 

зборів** 
88.6612 

Опис 
Перелiк питань, що розглядались на зборах: 

1. Обрання Лiчильної комiсiї.  



2. Обрання Голови та Секретаря зборiв. 

3. Затвердження Регламенту зборiв.  

4. Про внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердження Положення про 

Наглядову раду Товариства в новiй редакцiї. 

5. Про внесення змiн до Положення про Виконавчий орган Товариства та затвердження Положення 

про Виконавчий орган Товариства в новiй редакцiї. 

6. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 

7. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 

8. Про затвердження умов договору з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, 

уповноваженої вiд iменi Товариства на пiдписання договору з членами Наглядової ради Товариства. 

9. Про дострокове припинення повноважень Ревiзора Товариства. 

10. Про обрання Ревiзора Товариства. 

11. Про затвердження умов договору з Ревiзором Товариства та визначення особи, уповноваженої вiд 

iменi Товариства на пiдписання договору з Ревiзором Товариства. 

12. Про внесення змiн до статуту Товариства та затвердження статуту Товариства у новiй редакцiї. 

13. Про затвердження договорiв iпотеки. 

Результати розгляду питань порядку денного: 

1. Обрати Лiчильну комiсiю у складi: 

Губський Вiталiй Анатолiйович, директор юридичного департаменту АТ «НОВА ЛIНIЯ»; 

Колiсник Свiтлана Євгенiївна, провiдний юрисконсульт юридичного департаменту АТ «НОВА 

ЛIНIЯ». 

2. Головою Зборiв обрати Кукобу Олега Миколайовича, а секретарем Зборiв - Симоненка Юрiя 

Анатолiйовича. 

3. Затвердити наступний регламент Зборiв: надати доповiдачам для оголошення доповiдi – до 15 

хвилин, для спiвдоповiдi – до 5 хвилин, для запитань та виступiв пiд час обговорення – до 3 хвилин. 

Акцiонери та їх представники пiсля оголошення пропозицiй подають їх секретарю Зборiв у 

письмовому виглядi. 

4. Затвердити нову редакцiю Положення про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства 

«НОВА ЛIНIЯ» та доручити Головi Загальних Зборiв Товариства Кукобi О.М. та Секретарю 

Загальних Зборiв Товариства Симоненку Ю.А. пiдписати нову редакцiю Положення. 

5. Затвердити нову редакцiю Положення про Виконавчий орган Приватного акцiонерного товариства 

«НОВА ЛIНIЯ» та доручити Головi Загальних Зборiв Товариства Кукобi О.М. та Секретарю 

Загальних Зборiв Товариства Симоненку Ю.А. пiдписати нову редакцiю Положення. 

6. Достроково припинити повноваження DRAGON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED (ДРАГОН 

КАПIТАЛ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД), DRGN LIMITED (ДРГН ЛIМIТЕД), CONCENTRA LIMITED 

(КОНЦЕНТРА ЛIМIТЕД) у якостi членiв Наглядової ради Товариства. 

7. Обрати членами Наглядової ради Товариства: 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Епiцентр К» (iдентифiкацiйний код 32490244); 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Епiцентр Н» (iдентифiкацiйний код 37963209); 

Публiчне акцiонерне товариство «Закритий Недиверсифiкований Венчурний Корпоративний 

Iнвестицiйний Фонд «Оферент» (iдентифiкацiйний код 37500419). 

8. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 

Встановити, що члени Наглядової Ради будуть виконувати свої обов’язки безоплатно. Доручити 

Секретарю Зборiв Симоненку Ю.А. вiд iменi Товариства пiдписати цивiльно-правовi договори з 

членами Наглядової ради Товариства 

9. Достроково припинити повноваження п.Саргунс Наталiї Миколаївни у якостi Ревiзора Товариства. 

10. Обрати п. Жулу Миколу Павловича Ревiзором Товариства. 

11. Затвердити умови цивiльно-правового договору з Ревiзором Товариства. Встановити, що Ревiзор 

Товариства буде виконувати свої обов’язки безоплатно. Доручити Секретарю Зборiв Симоненку Ю.А. 

вiд iменi Товариства пiдписати цивiльно-правовий договiр з Ревiзором Товариства. 

12. Затвердити нову редакцiю Статуту Приватного акцiонерного товариства «НОВА ЛIНIЯ» та 

доручити Головi Загальних Зборiв Товариства Кукобi О.М. та Секретарю Загальних Зборiв 

Товариства Симоненку Ю.А. пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства. 

13. З метою забезпечення зобов’язань щодо:  

- погашення боргу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД 

«ОФЕРЕНТ» вiдповiдно до умов Договору купiвлi-продажу акцiй №13БВ-000184557 вiд 01 жовтня 

2013 року щодо купiвлi-продажу 27 949 акцiй, емiтентом яких є АТ «НОВА ЛIНIЯ», при сплатi цiни 

акцiй, а також пенi за прострочення сплати вказаної цiни вiдповiдно до умов договору; 

- погашення боргу компанiї DAVUELTA FINANCE LTD вiдповiдно до умов Договору купiвлi-

продажу вiд 01 жовтня 2013 року 100% акцiй, емiтентом яких є компанiя Seldimor Overseas Limited, 

при сплатi цiни акцiй, а також пенi за прострочення сплати вказаної цiни вiдповiдно до умов 

договору, 



затвердити укладенi договори iпотеки (iпотека першої та другої черг вiдповiдно) щодо таких об’єктiв 

нерухомостi Товариства: 

- торгiвельний центр, загальною площею 7001,20 кв.м., який розташований у м. Києвi по вул. 

Бальзака Оноре Де, будинок №65/1 (лiтера А), разом iз земельною дiлянкою площею 1,9550 га, 

кадастровий номер 8 000 000 000:62:077:0006; 

Договiр iпотеки вiд 21.10.2013р.,посвiдчений Герасимiв Ю.В., приватним нотарiусом Києво-

Святошинського районного нотарiального округу Київської областi в реєстрi за №1016, та Договiр 

iпотеки вiд 21.10.2013р. посвiдчений Герасимiв Ю.В., приватним нотарiусом Києво-Святошинського 

районного нотарiального округу Київської областi в реєстрi за №1013;  

- нежитлова будiвля лiт. «Б-1», загальною площею 62,5 кв. м., що знаходиться за адресою: Харкiвська 

область, мiсто Харкiв, проспект Гагарiна, буд. 318-Г, та нежитлова будiвля лiт. «А-2», загальною 

площею 13917,7 кв. м., що знаходиться за адресою: Харкiвська область, мiсто Харкiв, проспект 

Гагарiна, буд. 318-В 

Договiр iпотеки вiд 21.10.2013р., посвiдчений Герасимiв Ю.В., приватним нотарiусом Києво-

Святошинського районного нотарiального округу Київської областi в реєстрi за №1011, та Договiр 

iпотеки вiд 21.10.2013р., посвiдчений Герасимiв Ю.В., приватним нотарiусом Києво-Святошинського 

районного нотарiального округу Київської областi в реєстрi за №1008;  

- частина (999/1000) спецiалiзованого торгового центру з продажу будiвельних матерiалi «Нова лiнiя», 

загальною площею 19212,0 кв.м., який розташований у м. Ужгородi по вул. Баб’яка (вулиця 

Боздоська), будинок №48; 

Договiр iпотеки вiд 23.10.2013р. ,посвiдчений Герасимiв Ю.В., приватним нотарiусом Києво-

Святошинського районного нотарiального округу Київської областi в реєстрi за №1024, та Договiр 

iпотеки вiд 23.10.2013р., посвiдчений Герасимiв Ю.В., приватним нотарiусом Києво-Святошинського 

районного нотарiального округу Київської областi в реєстрi за №1021;  

- частина (999/1000) торговельного комплексу з автомобiльною парковкою i автокомплексом, 

загальною площею 10957,7 кв.м., будiвля лiт. «А» з антресоллю, навiси лiт. «а», «а1», «а2», «а3», 

сходи, обгороджування та iншi споруди, який розташований у м. Севастополi по вул. Мельнiка 

Генерала, будинок №150; 

Договiр iпотеки вiд 25.10.2013р., посвiдчений Герасимiв Ю.В., приватним нотарiусом Києво-

Святошинського районного нотарiального округу Київської областi в реєстрi за №1042, та Договiр 

iпотеки вiд 25.10.2013р., посвiдчений Герасимiв Ю.В., приватним нотарiусом Києво-Святошинського 

районного нотарiального округу Київської областi в реєстрi за №1039;  

- нежилi примiщення, якi складаються з нежилих примiщень частина лiт. «А» площею 65,80 кв.м.; 

нежилi примiщення торгiвельного комплексу з продажу промислових i будiвельних матерiалiв: 

частина лiт. «А» площею 13026,3 кв.м., лiт. «Б» площею 54,2 кв.м., лiт. «В» площею 61,2 кв.м., 

адмiнiстративно-побутовий комплекс лiт. «Г» площею 1356,00 кв.м., що знаходяться за адресою: 

Київська обл., Києво-Святошинський р-н., смт Чабани, Одеське шосе, буд. 8 

Договiр iпотеки вiд 28.10.2013р., посвiдчений Герасимiв Ю.В., приватним нотарiусом Києво-

Святошинського районного нотарiального округу Київської областi в реєстрi за №1072, та Договiр 

iпотеки вiд 28.10.2013р., посвiдчений Герасимiв Ю.В., приватним нотарiусом Києво-Святошинського 

районного нотарiального округу Київської областi в реєстрi за №1069 

 

Збори вiдбулись 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

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 

03.09.2013 131/1/2013 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

UA4000064380 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
50 31529 1576450 100 

Опис д/н 

  



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
0 0 0 0 877458 813233 

будівлі та споруди 752379 706794 0 0 752379 706794 

машини та обладнання 19285 5398 0 0 19281 5398 

транспортні засоби 2758 103 0 0 2758 103 

інші 103040 100938 0 0 103040 100938 

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 

Усього 0 0 0 0 0 0 

Опис д/н 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)  665592 775595 

Статутний капітал (тис. грн.)  1576 315 

Скоригований статутний капітал (тис. грн)  1576 315 

Опис д/н  

Висновок д/н 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 90951 X X 

у тому числі:   

кредит банку: ПАТ "ОТП Банк" 01.01.2013 24179 0 24.06.2014 

ПАТ "Пiреус Банк МБК" 01.01.2013 34800 7.5 31.12.2014 

ПАТ "Радикал банк" 01.01.2013 31972 9 19.08.2016 

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за X 0 X X 



кожним власним випуском): 

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 10736 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 811927 X X 

Усього зобов'язань X 913614 X X 

Опис: д/н 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 

«Аудит-партнер» 

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

фізичної особи) 
22795553 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 02140, м. Київ, вул. Крушельницької, 

буд.5, кв.52 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
4471 29.09.2011 

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** 

190 П 000190 15.04.2014 29.09.2016 

року 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

Аудит фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк виконували аудитори: 

- Недобор Олексiй Олегович – сертифiкат аудитора № 007126 вiд 26.12.2013 р.  

- Недобор Свiтлана Iгорiвна – сертифiкат аудитора № 007127 вiд 26.12.2013 р. 

Вiдповiдальнiсть за повноту та достовiрнiсть наданих для роботи аудиторам документiв несе керiвництво 

пiдприємства в особi: 

Генерального директора Товариства: 

- Баранов Євген Маркович (Протокол засiдання Наглядової ради Товариства вiд 18.11.2011 року) з початку 

перевiряємого перiоду до 31.10.2013 р. 

- Артарi-Колумб Борис Юрiйович (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 31.10.2013 року) з 01.11.2013 до кiнця 

перевiряємого перiоду. 

Головного бухгалтера: 

- Грибiненко Олена Олександрiвна (наказ вiд 19.11.2013 р. №ЦО/206-К) ) з початку перевiряємого перiоду до 

20.11.2013 р. 

- Тучак Ольга Степанiвна (наказ вiд 20.11.2013 р. №ЦО/207-К) з 21.11.2013 р. до кiнця перевiряемого перiоду. 

Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi згiдно з 

Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Це включає розробку, запровадження i пiдтримання системи 

внутрiшнього контролю, необхiдної для складання та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, що не мiстить 

суттєвих помилок внаслiдок недобросовiсних або помилкових дiй; вибiр i застосування належної облiкової полiтики 

та здiйснення бухгалтерських оцiнок, доцiльних в умовах, що склалися. 

А також їх вiдповiдальнiсть полягає в правильностi вiдображення:  

- початкових залишкiв на рахунках бухгалтерського облiку; 

- за правомочнiсть (легiтимнiсть, законнiсть) здiйснюваних господарських операцiй та господарських фактiв; 



- за доказовiсть, повноту та юридичну силу первинних облiкових документiв; 

- за методологiю та органiзацiю бухгалтерського облiку (податкового облiку, податкову полiтику); 

- за управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю. 

Для перевiрки були поданi наступнi документи: 

- Статут; 

- Виписка з єдиного державного реєстру юридичних та фiзичних осiб-пiдприємцiв; 

- Баланс станом на 31.12.2013 р.; 

- Звiт про фiнансовi результати за 2013 рiк.; 

- Звiт про рух грошових коштiв за 2013 рiк.; 

- Звiт про власний капiтал за 2013 рiк.; 

- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк.; 

- Оборотно-сальдовi та розрахунковi вiдомостi по балансовим рахункам за 2013 рiк, журнали-ордери за 2013 рiк.; 

- Аналiтичнi данi по балансовим рахункам за 2013 рiк.; 

- Банкiвськi документи; 

- Первиннi документи. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2013 рiк складена за вимогами затверджених в Українi Положень (стандартiв) 

бухгалтерського облiку (далi – П(с)БО). Аудитором прийнято до уваги, що Законом України вiд 12.05.2011 р. № 3332-

VI «Про внесення змiн до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» передбачено 

складати фiнансову звiтнiсть (у тому числi консолiдовану) за МСФЗ публiчними АТ, банками, страховиками та 

пiдприємствами, якi провадять види дiяльностi, перелiк яких має визначати КМУ, iншi пiдприємства самостiйно 

визначають доцiльнiсть застосування мiжнародних стандартiв (в тому числi Товариство) для складання фiнансової 

звiтностi та консолiдованої фiнансової звiтностi. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi 

Товариства є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi та iншi нормативно-правовi акти щодо ведення 

бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi. 

Перевiрка проводилась з 24.03.2014 року по 17.04.2014 року за адресою: 08162, Україна, Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, смт. Чабани, Одеське шосе, буд. 8. 

 

1.2. Основнi вiдомостi про Товариство 

Основнi вiдомостi про Товариство наведенi в Таблицi 1. 

Таблиця 1 

Найменування Товариства ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВА ЛIНIЯ» 

Скорочене найменування ПрАТ «НОВА ЛIНIЯ» 

Iдентифiкацiйний код юридичної особи 30728887 

Органiзацiйно-правова форма за КОПФГ 230 - Акцiонерне товариство 

Правовий статус суб’єкта Юридична особа 

Серiя та номер Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв Серiя АД № 

094968 

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв № 1 065 120 0000 

000251, вiд 21.02.2000 року 

Орган державної реєстрацiї ДПI у Києво-Святошинському районi ГУ Мiндоходiв у Київськiй областi  

Мiсцезнаходження 08162, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, селище мiського типу Чабани, Одеське 

шосе, буд. 8 

Розрахунковий рахунок Товариства 26006001334641 (поточний рахунок в нацiональнiй i iноземнiй валютi) а АТ «ОТП 

Банк», МФО 300528 

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв 3749 

Основнi види дiяльностi Товариства наведенi в Таблицi 2. 

Таблиця 2 

Код за КВЕД Вид дiяльностi 

47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах 

47.52 Роздрiбна торгiвля залiзними виробами, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчними виробами в 

спецiалiзованих магазинах 

47.53 Роздрiбна торгiвля килимами, килимовими виробами, покриттям для стiн i пiдлоги в спецiалiзованих магазинах 

52.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту 

73.11 Рекламнi агентства 

73.20 Дослiдження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки 

 

У своїй дiяльностi Товариство керується чинним законодавством, Статутом, рiшеннями, iншими внутрiшнiми 

нормативними документами. 

Товариство є платником податку на додану вартiсть (Свiдоцтво №200020399 вiд 15.03.2000 р., IПН 307288826516).  

 

2. Повнота та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi встановленим нормативам бухгалтерського облiку 

2.1. Форма ведення бухгалтерського облiку  

Бухгалтерський облiк ведеться Товариством за допомогою спецiалiзованої бухгалтерської комп'ютерної програми "1-



С". Бухгалтерський облiк на Товариствi у звiтному перiодi систематизовано на рахунках бухгалтерського облiку в 

регiстрах синтетичного та аналiтичного облiку шляхом подвiйного запису на взаємопов'язаних рахунках 

бухгалтерського облiку дiй або подiй, якi викликають змiни в структурi активiв та зобов'язань, власному капiталi 

товариства, як це передбачено Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-

XIV вiд 16.07.1999 року. Данi аналiтичних рахункiв тотожнi вiдповiдним рахункам синтетичного облiку на перше 

число кожного мiсяця. Слiд зауважити, що регiстри бухгалтерського облiку не мiстять даних про особи, якi брали 

участь у складаннi облiкових регiстрiв.  

2.2. Облiкова полiтика 

Протягом звiтного перiоду у Товариствi не вiдбувалися змiни в методологiї бухгалтерського облiку. Облiкова 

полiтика, визначена Товариством у наказi вiд 02.01.2012 року № 1-УПП не змiнювалась. На Товариствi 

використовується План рахункiв та Iнструкцiя його застосування затвердженi наказом Мiнiстерством Фiнансiв 

України за №291 вiд 30.11.1999 року. В перiодi, що перевiрявся, змiн облiкової полiтики не вiдбувалось, що вiдповiдає 

вимогам ЗУ "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та нацiональним положенням (стандартам) 

бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України, що визначають принципи та методи ведення 

бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi. 

2.3. Розкриття iнформацiї за видами активiв 

Актив Балансу Товариства станом на 31.12.2013 року складає 1 579 206 тис. грн.  

Роздiл 1. Необоротнi активи – 901 578 тис. грн.  

В тому числi: Нематерiальнi активи: первiсна вартiсть – 8 028 тис. грн., залишкова вартiсть – 3 299 тис. грн., знос – 4 

729 тис. грн.; незавершенi капiтальнi iнвестицiї – 347 тис. грн.; основнi засоби: первiсна вартiсть – 1 296 184 тис. грн., 

залишкова вартiсть – 813 233 тис. грн., знос – 482 951 тис. грн.; довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються 

за методом участi в капiталi iнших пiдприємств – 75 645 тис. грн.; вiдстроченi податковi активи – 9 054 тис. грн.  

Товариство здiйснює облiк фiнансових iнвестицiй згiдно з вимогами П(С)БО 12 «Фiнансовi iнвестицiї», затвердженого 

наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.04.2000 р. № 91. 

Облiк цих активiв Товариство здiйснює на субрахунку 141 «Iнвестицiї пов’язаним сторонам за методом облiку участi 

в капiталi».  

Роздiл 2. Оборотнi активи – 677 628 тис. грн. 

В тому числi: Виробничi запаси – 148 тис. грн.; Товари – 636 893 тис. грн.; Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, 

товари, роботи, послуги – 113 тис. грн.; Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами – 1 863 

тис. грн., з бюджетом – 1 295 тис. грн.; Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 14 519 тис. грн.; Грошi та їх 

еквiваленти: готiвка – 1 617 тис. грн., рахунки в банках – 11 214 тис. грн.; Iншi оборотнi активи – 4 398 тис. грн.  

Облiк дебiторської заборгованостi органiзовано згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 10 

«Дебiторська заборгованiсть», затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999 року № 237. 

Витрати майбутнiх перiодiв – 5 568 тис. грн. 

Данi синтетичного облiку оборотних активiв вiдповiдають даним звiтностi Товариства. 

Перевiрка правильностi нарахування та сплати податкових платежiв та зборiв не проводилась. 

Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних необоротних, оборотних активiв та дебiторської заборгованостi, 

оскiльки ця дата передувала призначенню нас аудиторами Товариства. 

На думку аудиторiв, за винятком впливу питань зазначених в абзацах 11 та 12 даного пункту, статтi активу балансу 

справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про активи Товариства станом на 31.12.2013 року вiдповiдно до 

Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. 

2.4. Розкриття iнформацiї про зобов’язання  

Класифiкацiя та оцiнка зобов’язань Балансу Товариства. 

Роздiл 2. Довгостроковi зобов’язання - 60 312 тис. грн.  

Роздiл 3. Поточнi зобов’язання – 853 302 тис. грн.  

В тому числi: Кредиторська заборгованiсть за: довгостроковими зобов’язаннями – 30 639 тис. грн., за товари, роботи, 

послуги – 786 056 тис. грн., розрахунки з бюджетом – 1 787 тис. грн., розрахунки зi страхування – 2 486 тис. грн., 

розрахунки з оплати працi – 6 463 тис. грн.; Iншi поточнi зобов’язання – 25 871 тис. грн. 

Бухгалтерський облiк зобов'язань на Товариствi здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського 

облiку № 11 «Зобов'язання», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 року № 20. 

Данi синтетичного облiку зобов’язань вiдповiдають даним звiтностi Товариства. 

Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю зобов’язань та кредиторської заборгованостi, оскiльки ця дата передувала 

призначенню нас аудиторами Товариства. 

На думку аудитора, за винятком впливу питань зазначених в абзацi 7 цього пункту, пасив балансу справедливо й 

достовiрно вiдображає iнформацiю про зобов’язання Товариства станом на 31.12.2013 року вiдповiдно до Положень 

(стандартiв) бухгалтерського облiку України. 

2.5. Розкриття iнформацiї про власний капiтал 

Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2013 року складає 665 592 тис. грн. 

В тому числi: 

статутний капiтал – 1 576 тис. грн.; 

капiтал у дооцiнках – 57 863 тис. грн.; 

додатковий капiтал – 681 687 тис. грн.; 

резервний капiтал – 146 тис. грн.; 



непокритий збуток – 75 680 тис. грн. 

Данi про структуру власного капiталу, з урахуванням даних на початок перiоду, спiвставнi в регiстрах облiку, балансi, 

звiту про фiнансовi результати. Станом на 31.12.2013 року статутний капiтал Товариства сформовано повнiстю. Данi 

про формування статутного капiталу наведено нижче. 

На думку аудитора статтi роздiлу першого пасиву балансу справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про 

власний капiтал товариства станом на 31.12.2013 року вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 

України. 

Статутний капiтал 

Згiдно з Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв № 39 вiд 02.07.2013 року було прийнято рiшення про збiльшення 

статутного капiталу Товариства шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за рахунок спрямування до статутного 

капiталу Товариства частини додаткового капiталу. 

Розмiр статутного капiталу Товариства на дату прийняття рiшення про випуск акцiй нової номiнальної вартостi 

складає 315 290 (Триста п'ятнадцять тисяч двiстi дев'яносто) гривень 00 копiйок. Кiлькiсть акцiй 31 529 (Тридцять 

одна тисяча п'ятсот двадцять дев'ять) штук, номiнальною вартiсть 10 (Десять) гривень 00 копiйок. 

Нова номiнальна вартiсть акцiй складає 50 (П'ятдесят) гривень 00 копiйок. Загальна номiнальна вартiсть акцiй (з 

урахуванням рiшення про випуск акцiй нової номiнальної вартостi) складає 1 576 450 (Один мiльйон п'ятсот сiмдесят 

шiсть тисяч чотириста п'ятдесят) гривень 00 копiйок. (Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй видане Нацiональною 

комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за реєстрацiйним номером № 131/1/2013 вiд 03 вересня 2013 року) 

Затверджено нову редакцiю Статуту ПрАТ «НОВА ЛIНIЯ» вiд 04.11.2013 року, номер запису 13391050026007638. 

Розмiр статутного капiталу, зафiксованого у Статутi Товариства, вiдповiдає розмiру статутного капiталу, зазначеному 

у Балансi Товариства.  

Синтетичний та аналiтичний облiк Статутного капiталу ведеться у вiдповiдних регiстрах бухгалтерського облiку на 

пiдставi статутних документiв. 

Статутний капiтал Товариства зафiксований у Статутi, станом на 31.12.2013 року, складає 1 576 450 (Один мiльйон 

п'ятсот сiмдесят шiсть тисяч чотириста п'ятдесят) гривень 00 копiйок. 

2.6. Фiнансовi результати дiяльностi 

Звiт про фiнансовi результати Товариства за перiод з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року включає: 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) – 2 034 525 тис. грн. 

Iншi операцiйнi доходи – 15 949 тис. грн.  

Iншi доходи – 48 869 тис. грн. 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) – 1 509 905 тис. грн. 

Адмiнiстративнi витрати – 65 247 тис. грн. 

Витрати на збут – 514 119 тис. грн. 

Iншi операцiйнi витрати – 44 394 тис. грн. 

Фiнансовi витрати – 12 962 тис. грн.  

Iншi витрати – 59 719 тис. грн. 

Фiнансовi результати до оподаткування: 

Збиток – 107 003 тис. грн. 

Витрати (дохiд) з податку на прибуток – 0 тис. грн. 

Чистий прибуток (збиток): 

Збиток – 107 003 тис. грн. 

Данi форм фiнансової звiтностi вiдповiдають даним бухгалтерського облiку Товариства, а данi окремих форм звiтностi 

один одному згiдно вимог законодавства. 

 

2.7. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства 

Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства, здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром 

статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства» Цивiльного 

кодексу України, зокрема, п. 3 передбачено, що: „…Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного 

фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, 

товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу i зареєструвати вiдповiднi змiни до 

статуту в установленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру 

статутного капiталу, товариство пiдлягає лiквiдацiї…».  

Для визначення вартостi чистих активiв було складено розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до 

Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 2 «Баланс», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 

31.03.99 р. № 87 зi змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 р. № 396/3689. 

Чистi активи - активи пiдприємства за вирахуванням його зобов’язань. 

Станом на 31.12.2013 р. вартiсть чистих активiв становила 665 592 тис. грн., при оголошеному статутному капiталi 1 

576 тис. грн. 

Станом на 31.12.2013 року вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу. 

2.8. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю  

При проведеннi аудиторської перевiрки, на пiдставi проведених аудиторських процедур для отримання аудиторських 

доказiв i тестiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансової звiтностi та порiвняння фiнансової звiтностi з 

iншою iнформацiєю, розбiжностi не виявленi. 



2.9. Розкриття особливої iнформацiї про Товариство 

Вiдповiдно до ст. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» в Товариствi протягом звiтного року 

вiдбувались подiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни 

вартостi його цiнних паперiв, а саме: 

- змiна складу посадових осiб Товариства (Протоколом загальних зборiв учасникiв №41 вiд 31.10.2013 року було 

змiнено склад Наглядової ради Товариства також обрано та призначено нового Ревiзора Товариства. Протоколом 

засiдання Наглядової ради вiд 31.10.2013 року було прийнято рiшення про обрання та призначення на посаду 

Генерального директора з 01.11.2013 року Артарi-Колумб Бориса Юрiйовича, також Наказом №ЦО/207-К вiд 

20.11.2013 року було призначено нового Головного бухгалтера Тучак Ольгу Степанiвну). 

- змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй (станом на 31.12.2013 року власником 

акцiй Товариства є DRAGON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED, 206349, КIПР, який володiє 88,64 % акцiй 

Товариства, а саме 27 950 штук). 

2.10. Стан корпоративного управлiння 

На думку аудитора стан корпоративного управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi 

товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI. 

2.11. Iдентифiкацiя та оцiнка аудиторами ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства 

При проведеннi аудиторської перевiрки, на пiдставi проведених аудиторських процедур для отримання аудиторських 

доказiв i тестiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансової звiтностi, на думку аудиторiв, ризикiв суттєвих 

викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок не встановлено. 

 

3. Висновок 

Аудиторський висновок складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, 

iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо 

фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi 

параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора». 

В результатi проведеного аудиту встановлено, що фiнансова звiтнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «НОВА ЛIНIЯ» станом на 31.12.2013 року у всiх суттєвих аспектах вiдповiдає положенням та 

вимогам Закону про бухгалтерський облiк, вiдображає його фiнансовий стан на дату складання звiтностi. 

Система бухгалтерського облiку вiдповiдає структурi i виду дiяльностi Товариства, забезпечує регулярний збiр i 

належну обробку iнформацiї необхiдної для складання фiнансової звiтностi. 

На думку аудиторiв, крiм зауважень зазначених в п.п. 2.3., 2.4., цього висновку, рiчна фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк, у 

всiх суттєвих аспектах, достовiрно подає фiнансову iнформацiю про Товариство вiдповiдає Положенням (стандартам) 

бухгалтерського облiку України, а також встановленим вимогам законодавства України щодо органiзацiї 

бухгалтерського облiку та звiтностi, прийнятої облiкової полiтики. 

На думку аудиторiв, за винятком впливу питань зазначених в пунктi 2.3. цього висновку, статтi активу балансу 

справедливо й достовiрно розкривають iнформацiю за видами активiв Товариства станом на 31.12.2013 року 

вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. 

На думку аудиторiв, за винятком впливу питань зазначених в пунктi 2.4. цього висновку, пасив балансу справедливо й 

достовiрно розкриває iнформацiю про зобов'язання Товариства станом на 31.12.2013 року вiдповiдно до Положень 

(стандартiв) бухгалтерського облiку України.  

На думку аудитора, статтi роздiлу першого пасиву балансу справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про 

власний капiтал Товариства станом на 31.12.2013 року вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 

України. 

На думку аудитора, статтi роздiлу першого пасиву балансу справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про 

формування Статутного капiталу Товариства станом на 31.12.2013 року вiдповiдно до Положень (стандартiв) 

бухгалтерського облiку України. 

На думку аудитора, звiт про фiнансовi результати справедливо й достовiрно вiдображає iнформацiю про обсяг чистого 

прибутку (збитку) за результатами дiяльностi протягом 2013 року вiдповiдно до Положень (стандартiв) 

бухгалтерського облiку України. 

На пiдставi наведеного, аудитори вважають за можливе надати умовно – позитивний висновок про фiнансову звiтнiсть 

ПрАТ «НОВА ЛIНIЯ» станом на 31.12.2013 року, за результатами операцiй з 1 сiчня 2013 року по 31 грудня 2013 

року. 

Аудиторський висновок, складений українською мовою на 15 аркушах (Додаток № 1 "Аналiз показникiв фiнансового 

стану" на 2 аркушах, Додаток – Фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк", надано керiвництву ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВА ЛIНIЯ» в двох екземплярах 17 квiтня 2014 року. 

 

Аудитор НЕДОБОР С.I.  

(сертифiкат аудитора № 007127, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 287/2 вiд 26.12.2013 року, 

свiдоцтво Українського iнституту розвитку фондового ринку Київського нацiонального економiчного унiверситету 

про закiнчення курсiв та складання iспиту за програмою «Фондовий ринок та сучасний аудит фiнансової звiтностi 

професiйних учасникiв фондового ринку», видане Недобор Свiтланi Iгорiвнi вiд 16.01.2014 року, серiя АФР 

№14/00266) 

Генеральний директор  



ТОВ «Аудиторська фiрма «Аудит партнер» НЕДОБОР О.О. 

(сертифiкат аудитора № 007126, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 287/2 вiд 26.12.2013 року, 

свiдоцтво Українського iнституту розвитку фондового ринку Київського нацiонального економiчного унiверситету 

про закiнчення курсiв та складання iспиту за програмою «Фондовий ринок та сучасний аудит фiнансової звiтностi 

професiйних учасникiв фондового ринку», видане Недобору Олексiю Олеговичу вiд 16.01.2014 року, серiя АФР 

№14/00265)  

Дата аудиторського висновку: 17 квiтня 2014 року 

Додаток № 1 

Аналiз показникiв фiнансового стану 

показники платоспроможностi та фiнансової стабiльностi 

Приватного акцiонерного товариства 

„НОВА ЛIНIЯ ” 

станом на 31.12.2013 року 

 

Показники 

(формула для розрахунку) на 

01.01.2013 

Року На 

31.12.2013 

Року Примiтки: 

(теоретичне значення) 

Значення  

Розрахунок 

(тис. грн.) Значення  

Розрахунок 

(тис. грн.)  

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття) 

Оборотнi активи (ф. 1 ряд. 1195)/поточнi зобов’язання (ф. 1 ряд. 1695) 0,7911 0,7941 1,0-2,0 

609 485 / 770 433 677 628 / 853 302  

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 

Грошовi кошти та поточнi фiнансовi iнвестицiї(ф. м р.1160+р.1165)/ поточнi зобов’язання (ф. 1 ряд. 1695) 0,03696 

0,01504 0,25-0,5 

28 473 / 770 433 12 831 / 853 302  

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi або автономiї) 

Власний капiтал (ф. 1 ряд. 1495)/валюта балансу (ф. 1 ряд.1900) 0,48373 0,42147 Бiльше 0,5 

772 595 / 1 597 151 665 592 / 1 579 206  

Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом 

Довгостроковi та поточнi зобов’язання (ф. 1 ряд.1595+ряд.1695)/ Власний капiтал (ф. 1 ряд. 1495) 1,0673 1,3726 0,5-1,0 

824 556 / 772 595 913 614 / 665 592  

Коефiцiєнт фiнансової залежностi 

валюта балансу (ф. 1 ряд.1900)/ Власний капiтал (ф. 1 ряд. 1495) 2,0672 2,3726 Бiльше 0,5 

1 597 151 / 772 595 1 579 206 / 665 592  

7941. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi характеризує здатнiсть пiдприємства забезпечити свої короткостроковi 

зобов’язання негайно. Цей показник свiдчить про неспроможнiсть негайного покриття своїх боргiв на протязi звiтного 

перiоду. Даний коефiцiєнт має значення набагато менше за нормативне. 

2. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi на 31.12.2013 року дорiвнює 0,01504. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 

свiдчить про можливiсть Товариства погашати поточнi зобов'язання за рахунок грошових коштiв та їх еквiвалентiв. 

Такий показник говорить про неможливiсть Товариства погашати поточнi забов’язання за рахунок грошових коштiв 

та їх еквiвалентiв.  

3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi свiдчить про незначну вагу власного капiталу у структурi балансу. Станом на 

31.12.2013 року цей показник дорiвнює 0,42147. Даний коефiцiєнт менше нормативного значення. Це свiдчить про те, 

що Товариство здiйснює свою дiяльнiсть переважно за рахунок позикового капiталу.  

4. Коефiцiєнт фiнансування (коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом) станом на 31.12.2013 року дорiвнює 

1,3726, що бiльше нормативного значення. Це означає, що Товариство здiйснює свою дiяльнiсть переважно за рахунок 

позикового капiталу. 

5. Коефiцiєнт фiнансової залежностi на 31.12.2013 року становить 2,3726. Даний коефiцiєнт не вiдповiдає 

нормативному значенню. Це свiдчить про зростання частки позикових коштiв пiд час фiнансування Товариства i 

вказує на те, що Товариство по вiдношенню до його зобов’язань фiнансово залежне вiд зовнiшнiх джерел 

фiнансування.  

6. Коефiцiєнти рентабельностi не розраховувались, оскiльки дiяльнiсть Товариства протягом 2013 року була 

збитковою. 

Наведенi показники свiдчать про те, що Товариство не спроможне погашати свої борги на протязi звiтного перiоду за 



рахунок мобiлiзацiї коштiв, а також негайне погашення боргiв було б проблематичним. Товариство не покриває 

зобов’язання за рахунок власного капiталу та його дiяльнiсть є залежною вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. 

 

Аудитор НЕДОБОР С.I.  

(сертифiкат аудитора № 007127, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 287/2 вiд 26.12.2013 року, 

свiдоцтво Українського iнституту розвитку фондового ринку Київського нацiонального економiчного унiверситету 

про закiнчення курсiв та складання iспиту за програмою «Фондовий ринок та сучасний аудит фiнансової звiтностi 

професiйних учасникiв фондового ринку», видане Недобор Свiтланi Iгорiвнi вiд 16.01.2014 року, серiя АФР 

№14/00266) 

Генеральний директор  

ТОВ «Аудиторська фiрма «Аудит партнер» НЕДОБОР О.О. 

(сертифiкат аудитора № 007126, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 287/2 вiд 26.12.2013 року, 

свiдоцтво Українського iнституту розвитку фондового ринку Київського нацiонального економiчного унiверситету 

про закiнчення курсiв та складання iспиту за програмою «Фондовий ринок та сучасний аудит фiнансової звiтностi 

професiйних учасникiв фондового ринку», видане Недобору Олексiю Олеговичу вiд 16.01.2014 року, серiя АФР 

№14/00265)  



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 3 2 

2 2012 1 0 

3 2011 3 2 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X  

 

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 

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): д/н Ні 

 

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  3 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  3 

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?  
12 

 

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 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)  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 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 

посаду ревізора / ні) 

так, введено 

посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 1 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  



Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Ні Ні 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 Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Так Ні Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X  

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  д/н 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 



 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Ні Так Ні 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Так Так Ні 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  
Так Ні Ні Так Ні 

 

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) д/н 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  



 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  аудитор не змiнювався 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше (запишіть) д/н 

 

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

 Так Ні 

З власної ініціативи   X 

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради  X  

За зверненням виконавчого органу   X 

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

Інше (запишіть)  д/н 

 

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    

 



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) Не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (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  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

д/н 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "НОВА ЛIНIЯ"  
за ЄДРПОУ 30728887 

Територія  за КОАТУУ 3222457400 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
 за КВЕД 46.19 

Середня кількість 

працівників 
3749  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 

08162, Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, смт. Чабани, Одеське 

шосе, б. 8 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)  V 

за міжнародними стандартами фінансової звітності   

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2013 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 3545 3299 0 

первісна вартість 1001 7747 8028 0 

накопичена амортизація 1002 4202 4729 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 2917 347 0 

Основні засоби: 1010 877458 813233 0 

первісна вартість 1011 1297516 1296184 0 

знос 1012 420058 482951 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 



Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

94692 

 

75645 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 9054 9054 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 987666 901578 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 546451 637041 0 

Виробничі запаси 1101 278 148 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 546173 636893 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 205 113 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

5300 

 

1863 

 

0 

з бюджетом 1135 1310 1295 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 1295 1295 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 22987 14519 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 28473 12831 0 

Готівка 1166 1899 1617 0 

Рахунки в банках 1167 26574 11214 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 3192 5568 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 



резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 1567 4398 0 

Усього за розділом II 1195 609485 677628 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 1597151 1579206 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 315 1576 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 49124 57863 0 

Додатковий капітал 1410 681687 681687 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 146 146 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 31323 -75680 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 772595 665592 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 54123 60312 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 



Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 54123 60312 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 13800 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 72169 30639 0 

за товари, роботи, послуги 1615 614428 786056 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 8203 1787 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 4143 2486 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 10377 6463 0 

за одержаними авансами 1635 0 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 47313 25871 0 

Усього за розділом IІІ 1695 770433 853302 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 1597151 1579206 0 

 

Примітки д/н 

Керівник Артарi-Колумб Б.Ю. 

Головний бухгалтер Тучак О.С. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "НОВА ЛIНIЯ"  
за ЄДРПОУ 30728887 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 2013 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 2034525 2526500 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 1509905 ) ( 1959019 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

524620 

 

567481 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 15949 55205 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 65247 ) ( 58453 ) 

Витрати на збут 2150 ( 514119 ) ( 529153 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 44394 ) ( 55467 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

0 

 

0 

 збиток 2195 ( 83191 ) ( 20387 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 48869 3763 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 12962 ) ( 15374 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 59719 ) ( 367 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

0 

 

0 

 збиток 2295 ( 107003 ) ( 32365 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

0 

 збиток 2355 ( 107003 ) ( 32365 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 107003 32365 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 48242 22527 

Витрати на оплату праці 2505 169209 181632 

Відрахування на соціальні заходи 2510 60871 65072 

Амортизація 2515 78925 71239 



Інші операційні витрати 2520 266513 274568 

Разом 2550 623760 615038 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки д/н 

Керівник Артарi-Колумб Б.Ю. 

Головний бухгалтер Тучак О.С. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "НОВА ЛIНIЯ"  
за ЄДРПОУ 30728887 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 2013 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

2529828 

 

3024210 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 3000 3140 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 8137 10377 

Надходження від повернення авансів 3020 625161 39112 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 31 1384 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 4 87 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 47718 70047 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 2783272 ) 

 

( 2614045 ) 

Праці 3105 ( 145069 ) ( 152753 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 68627 ) ( 72168 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 93384 ) ( 73966 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 60154 ) ( 40673 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 33230 ) ( 33293 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 1139 ) ( 1476 ) 



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 47507 ) ( 140626 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 74881 93323 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 1552 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 42012 ) ( 35461 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 84596 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -40460 -120057 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 1752924 324988 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 1802064 360445 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -49140 -35457 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -14719 -62191 

Залишок коштів на початок року 3405 28473 90664 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 923 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 12831 28473 

 

Примітки д/н 

Керівник Артарi-Колумб Борис Юрiйович 

Головний бухгалтер Тучак О.С. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "НОВА ЛIНIЯ"  
за ЄДРПОУ 30728887 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 2013 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 



дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 3255 X 0 X ( 0 ) 



фінансових інвестицій 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки д/н 

Керівник Артарi-Колумб Борис Юрiйович 

Головний бухгалтер Тучак О.С. 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВА ЛIНIЯ"  за ЄДРПОУ 30728887 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 2013 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 315 59124 681687 146 31323 0 0 772595 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 315 59124 681687 146 31323 0 0 772595 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 107003 0 0 107003 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 1261 1261 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 1261 1261 0 0 107003 0 0 107003 

Залишок на 

кінець року 
4300 1576 57863 681687 146 75680 0 0 665592 

 

Примітки д/н 

Керівник Артарi-Колумб Б.Ю. 

Головний бухгалтер Тучак О.С. 

 


