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Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

І. Загальні від омості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС"

2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

3. Код  за ЄД РПОУ 22116499

4. Місцезнаход ження Україна, м. Київ, д /н, м.Київ, 01033, вул. Жилянська, буд .
72 А

5. Міжміський код , телефон та факс (061)213-88-87 , (061)213-88-87

6. Електронна поштова ад реса secretar@office.zssm.zp.ua

ІІ. Д ані про д ату та місце оприлюд нення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнод оступній інформаційній базі д аних Комісії 23.04.2014

(д ата)

2. Річна інформаця опублікована у

д /н, бюлетень "Від омості НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного д рукованого вид ання)
(д ата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.zss.zp.ua

(ад реса сторінки)

в мережі Інтернет

(д ата)
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33. Примітки

Інформація про од ержані ліцензії (д озволи) на окремі вид и д іяльності, від омості щод о участі емітента в створенні



юрид ичних осіб, інформація щод о посад и корпоративного секретаря, інформація про рейтингове агентство,
інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв), інформація
про д ивід енд и, інформація про юрид ичних осіб, послугами яких користується емітент, опис бізнесу, текст
ауд иторського висновку (звіту), інформація про органи управління (в розд ілі "Основні від омості про емітента") не
над ається, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не зд ійснювало публічне (від крите)
розміщення цінних паперів (від повід но д о пп.2) п.1 Глави 4  Розд ілу ІІІ Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів, затверд женого Рішенням НКЦПФР №2826 від  03.12.2013). Облiгацiї (буд ь-яких вид ів),
iпотечнi цiннi папери, похiд нi цiннi папери, сертифiкати ФОН та буд ь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не
розміщувалися. Фактiв викупу власних акцiй за звiтний перiод  не було. Інформацiя про собiвартiсть реалiзованої
прод укцiї, та iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних вид iв прод укцiї не заповнювались тому,
що вид  д iяльностi емiтента не класифiкується як переробна, д обувна, або виробництво та розпод iлення
електроенергiї, газу та вод и за класифiкатором вид iв економiчної д iяльностi. Гарантiї третiх осiб при реєстрації
випуску боргових цiнних паперiв не над авалися, розміщення боргових цінних паперів не зд ійснювалося.
Товариство не має зобов`язань за облiгацiями, iпотечними та iншими цiнними паперами, сертифiкатами ФОН та
фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. Iпотечне покриття вiд сутнє. Iпотечнi сертифiкати не розміщувалися.
Реєстр iпотечних активiв вiд сутнiй. Сертифiкати ФОН не розміщувалися. Звiт про стан об`єкта нерухомостi вiд сутнiй в
зв`язку з тим, що цiльовi облiгацiї, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi,
товариством не розміщувалися. Прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кред итним
д оговорами (д оговорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, не було. У товариства немає
код ексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння, тому в розд iлi "Залучення iнвестицiй та вд осконалення
практики корпоративного управлiння" не вказана д ата його прийняття. Емiтент несклад ає фiнансову звiтнiсть
вiд оповiд но д о міжнарод них станд артів, тому річна фінансова звітність за П(С)БО не навод иться. В розд ілі
"Основні від омості про емітента" замість серії та номера свід оцтва про д ержавну реєстрацію навед ено серію та
номер виписки з ЄД РПОУ. Особлива інформація та інформація про іпотечні цінні папери протягом звітного період у
не виникала. У розд ілі "Від омості про ауд иторський висновок (звіт)" не навод иться інформація про реєстраційний
номер, серію та номер, д ату вид ачі та строк д ії свід оцтва про внесення д о реєстру ауд иторських фірм, які можуть
провод ити ауд иторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, оскільки емітент не є професійним
учасником ринку цінних паперів.



ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС"

2. Серія і номер свід оцтва про д ержавну реєстрацію
юрид ичної особи (за наявності)

АД  135257

3. Д ата провед ення д ержавної реєстрації 13.07.1994

4. Територія (область)* Запорізька область

5. Статутний капітал (грн) 7001000

6. Від соток акцій у статутному капіталі, що належать
д ержаві

0

7. Від соток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що
перед ано д о статутного капіталу д ержавного
(національного) акціонерного товариства та/або
холд ингової компанії

0

8. Серед ня кількість працівників (осіб) 250

9. Основні вид и д іяльності із зазначенням найменування
вид у д іяльності та код у за КВЕД

64.99 - Над ання інших фінансових послуг (крім
страхування та пенсійного забезпечення) н.в.і.у.

64.19 - Інші вид и грошового посеред ництва

64.91 - Фінансовий лізинг

10. Органи управління під приємства д /н

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) Найменування банку (філії, від д ілення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

ЗРУ ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”

2) МФО банку 313399

3) Поточний рахунок 26500057000385

4) Найменування банку (філії, від д ілення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті

ЗРУ ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”

5) МФО банку 313399

6) Поточний рахунок 26509057003740



V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щод о освіти та стажу роботи посад ових осіб емітента

1) посад а Головний бухгалтер

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

Д емченко Юлія Миколаївна

3) паспортні д ані фізичної особи (серія, номер,
д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або код  за
ЄД РПОУ юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

4) рік народ ження** 1977

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)** 13

7) найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

ТОВ «Аптека», № 196 головний бухгалтер.

8) д ата обрання та термін, на який обрано 03.09.2012, безстроково

9) опис Повноваження: * пред ставляти iнтереси емiтента в стороннiх
органiзацiях (зокрема д ержавних установах) з питань, що
стосуються фiнансово-господ арської д iяльностi емiтента; *
Головний бухгалтер має право пiд пису бухгалтерських та
под аткових д окументiв i звiтiв у вiд повiд ностi д о службових
обовязкiв; * Головний бухгалтер має право д ругого пiд пису
фiнансових i банкiвських д окументiв. Обов`язки: * визначає,
формулює, планує, зд iйснює i коорд инує органiзацiю
бухгалтерського облiку господ арсько-фiнансової д iяльностi
пiд приємства, зд iйснює контроль за ефективним використанням
матерiальних, труд ових i фiнансових ресурсiв; * забезпечує
рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiд приємствi та в
його пiд розд iлах на основi централiзацiї та автоматизацiї
облiково-обчислювальних робiт, прогресивних форм i метод iв
бухгалтерського облiку i контролю, розроблення i зд iйснення
заход iв, що спрямованi на д од ержання д ержавної д исциплiни i
змiцнення господ арського розрахунку; * органiзовує та контролює
склад ання розрахункiв щод о використання прибуткiв, затрат на
виробництво, платежiв д о бюд жету, своєчаснiсть i правильнiсть
склад ання звiтностi; * зд iйснює контроль за д од ержанням
поряд ку оформлення первинних та бухгалтерських д окументiв,
розрахункiв i платiжних зобовязань, витрачанням фонд у оплати
працi, встановленням посад ових оклад iв, за провед енням
iнвентаризацiй основних засобiв, нематерiальних активiв,
товарно-матерiальних цiнностей, коштiв, д окументiв, розрахункiв,
перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi,
д окументальних ревiзiй у пiд розд iлах пiд приємства; * органiзує
склад ання щомiсячного бухгалтерського облiку, квартальних та
рiчних бухгалтерських звiтiв (за результатами iнвентаризацiї); *
бере участь у провед еннi економiчного аналiзу господ арсько-
фiнансової д iяльностi за д аними бухгалтерського облiку i
звiтностi з метою виявлення внутрiшньогоспод арських резервiв,
усунення непрод уктивних витрат; * вживає заход iв щод о
запобiгання нестач, незаконного витрачання коштiв i товарно-
матерiальних цiнностей, порушень фiнансового та
господ арського законод авства; * вед е роботу, яка спрямована
на забезпечення суворого д од ержання штатної, фiнансової i
касової д исциплiни, кошторисiв ад мiнiстративно-господ арських
та iнших витрат, д од ержання законностi списання з
бухгалтерських балансiв д ебiторської заборгованостi, нед остач
та iнших втрат, стежить за зберiганням бухгалтерських д окументiв,
оформленням i зд аванням їх за встановленим поряд ком д о
архiву. Інформація про розмiр виплаченої винагород и, в т.ч. в
натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним
акціонерним товариством, яке не зд ійснювало публічне
(від крите) розміщення цінних паперів. Непогашених суд имостей
за корисливi та посад овi злочини не має. Посад и, які особа
обіймала протягом останніх 5 років: фінансовий д иректор,
головний бухгалтер. Стаж керiвної роботи 13 рокiв. Змiн у
персональному склад i стосовної д аної посад ової особи у
звiтному перiод i не було. Посад и на буд ь-яких iнших
пiд приємствах не обiймає. Посад ова особа не над ала згод у на
розкриття паспортних д аних.

1) посад а Член нагляд ової рад и

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

Ганзiна Геннад iй Олександ рович

3) паспортні д ані фізичної особи (серія, номер,
д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або код  за
ЄД РПОУ юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

4) рік народ ження** 1964

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)** 23

7) найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

Товариство з обмеженою вiд повiд альнiстю "Зв'язоксервiс-
бiллiнг", виконавчий д иректор.

8) д ата обрання та термін, на який обрано 20.03.2013, 3 роки

9) опис Повноваження: НАГЛЯД ОВА РАД А Товариства є органом, що
зд iйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах



компетенцiї контролює та регулює д iяльнiсть д иректора. Д о
компетенцiї нагляд ової рад и належить вирiшення питань,
перед бачених Статутом, чинним законод авством України, а
також перед аних на вирiшення нагляд ової рад и вищим органом
Товариства. Член нагляд ової рад и має право: * отримувати
повну, д остовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство,
необхiд ну д ля виконання своїх функцiй. Знайомитися iз
д окументами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї
д окументiв д очiрнiх пiд приємств Товариства; *над авати у
письмовiй формi зауваження на рiшення виконавчого органу
Товариства; *зд iйснювати контроль за д iяльнiстю виконавчого
органу щод о виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв
Товариства; *приймати участь у погод женнi основних напрямiв
д iяльностi Товариства, його фiлiй, вiд д iлень, пред ставництв та
iнших структурних пiд розд iлiв i виносить на затверд ження
загальними зборами акцiонерiв; *приймати участь у погод женнi
проекту плану д iяльностi Товариства на наступний рiк та виносити
на затверд ження загальними зборами акцiонерiв; *приймати
участь у погод женнi i заслуховуваннi звiтiв Ревiзора щод о
фiнансово-господ арського стану Товариства; *приймати участь у
погод женнi рiшення виконавчого органу Товариства про участь
Товариства в холд ингових компанiях, об`єд наннях пiд приємств,
фiнансово-промислових групах та iнших пiд приємствах з
под альшим затверд женням загальними зборами акцiонерiв.
Обов`язки: * д iяти в iнтересах Товариства, д обросовiсно,
розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обовязок д iяти
д обросовiсно i розумно означає необхiд нiсть проявляти
сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у
особи на такiй посад i за под iбних обставин; *керуватися у своїй
д iяльностi чинним законод авством України, Статутом
Товариства, д оговором, iншими внутрiшнiми д окументами
Товариства; *виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами
акцiонерiв та нагляд овою рад ою Товариства; * особисто брати
участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв,
засiд аннях нагляд ової рад и Товариства. Завчасно повiд омляти
про неможливiсть участi у загальних зборах та засiд аннях
нагляд ової рад и Товариства iз зазначенням причини вiд сутностi;
* д отримуватися встановлених у Товариствi правил та процед ур
щод о уклад ання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть
(конфлiкт iнтересiв); * д отримуватися всiх встановлених у
Товариствi правил, повязаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим д оступом. Не
розголошувати конфiд енцiйну та iнсайд ерську iнформацiю, яка
стала вiд омою у звязку iз виконанням функцiй члена нагляд ової
рад и Товариства, особам, якi не мають д оступу д о такої
iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в
iнтересах третiх осiб; *своєчасно над авати загальним зборам
акцiонерiв, нагляд овiй рад i Товариства повну i точну iнформацiю
про д iяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Непогашених
суд имостей за корисливi та посад овi злочини не має. Інформація
про розмiр виплаченої винагород и, в т.ч. в натуральнiй формi, не
вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним
товариством, яке не зд ійснювало публічне (від крите) розміщення
цінних паперів. Посад и, які особа обіймала протягом останніх 5
років: виконавчий д иректор, Член нагляд ової рад и. Стаж керiвної
роботи 23 роки. Змiн у персональному склад i стосовної д аної
посад ової особи у звiтному перiод i не було. Обiймає посад у
виконавчого д иректора Товариства з обмеженою
вiд повiд альнiстю Виробничо-Комерцiйна Фiрма "ГЮСС",
мiсцезнаход ження: 69014, Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул.
Магiстральна, буд . 74-Б, кв. 47. Посад ова особа не над ала згод у
на розкриття паспортних д аних.

1) посад а Ревiзор

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

Кайд а Наталя Вiкторiвна

3) паспортні д ані фізичної особи (серія, номер,
д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або код  за
ЄД РПОУ юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

4) рік народ ження** 1978

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)** 16

7) найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

Товариство з обмеженою вiд повiд альнiстю виробничо-
комерцiйна фiрма "ГЮСС ", Головний бухгалтер.

8) д ата обрання та термін, на який обрано 02.03.2010, 5 років

9) опис Повноваження: Ревiзор - орган Товариства, який зд iйснює
перевiрку фiнансово-господ арської д iяльностi Товариства.
Ревiзор має право вносити пропозицiї д о поряд ку д енного
загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних
зборiв. Ревiзор має право бути присутнiми на загальних зборах та
брати участь в обговореннi питань поряд ку д енного з правом
д орад чого голосу. Ревiзор має право брати участь у засiд аннях
нагляд ової рад и. Ревiзор може провод ити перевiрку фiнансово-
господ арської д iяльностi Товариства за результатами
фiнансового року. Обов`язки: Ревiзор виконує обовязки з
перевiрки фiнансово-господ арської д iяльностi Товариства:за
результатами фiнансового року. Непогашених суд имостей за
корисливi та посад овi злочини не має. Інформація про розмiр
виплаченої винагород и, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується,
оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не
зд ійснювало публічне (від крите) розміщення цінних паперів.



Посад и, які особа обіймала протягом останніх 5 років: головний
бухгалтер, Ревiзор. Стаж керiвної роботи 16 рокiв. Змiн у
персональному склад i стосовної д аної посад ової особи у
звiтному перiод i не було. Посад и на буд ь-яких iнших
пiд приємствах не обiймає. Посад ова особа не над ала згод у на
розкриття паспортних д аних.

1) посад а Голова нагляд ової рад и

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

Коміссаров Юрій Волод имирович

3) паспортні д ані фізичної особи (серія, номер,
д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або код  за
ЄД РПОУ юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

4) рік народ ження** 1964

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)** 26

7) найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

ЗАТ "ЗСС", генеральний д иректор.

8) д ата обрання та термін, на який обрано 20.03.2013, 3 роки

9) опис Повноваження: НАГЛЯД ОВА РАД А Товариства є органом, що
зд iйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах
компетенцiї контролює та регулює д iяльнiсть д иректора. Д о
компетенцiї нагляд ової рад и належить вирiшення питань,
перед бачених Статутом, чинним законод авством України, а
також перед аних на вирiшення нагляд ової рад и вищим органом
Товариства. Голова нагляд ової рад и органiзовує її роботу,
скликає засiд ання нагляд ової рад и та головує на них, вiд криває
загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв,
зд iйснює iншi повноваження, перед баченi Статутом. Голова
нагляд ової рад и має право зд iйснювати наступнi повноваження:
* пред ставляти iнтереси Товариства у вiд носинах з українськими
та iноземними громад янами, особами без громад янства,
Товариствами, пiд приємствами, установами та органiзацiями,
д ержавними та нед ержавними органами та буд ь-якими iншими
суб`єктами; * вiд кривати i закривати рахунки в банкiвських
установах, розпоряд жатись майном та коштами Товариства
згiд но з законод авством та Статутом; * без обмежень (окрiм
визначених законод авством України та Статутом) уклад ати угод и
(д оговори, контракти та д од атковi угод и д о них), в т.ч.
пiд писувати д окументи про вчинення значних правочинiв,
рiшення щод о вчинення яких прийнято в установленому
законод авством або Статутом поряд ку, забезпечувати участь
Товариства в iнших цивiльно-правових вiд носинах, пiд писувати
фiнансовi, платiжнi та звiтнi д окументи;* приймати рiшення про
пiд писання або пiд писувати власноруч д оговори, ринкова
вартiсть майна або послуг, що є їх пред метом, яких д орiвнює або
становить бiльше 100 (Ста) тисяч грн. (рiшення у такому випад ку
оформлюється у вигляд i листа, пiд писаного головою нагляд ової
рад и), але склад ає менше 10 вiд соткiв вартостi активiв за д аними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; * за под анням
д иректора погод жувати умови та поряд ок оплати працi
працiвникiв Товариства; * д елегувати повноваження з
пред ставництва Товариства та пiд писання фiнансових, платiжних,
звiтних та iнших д окументiв, за д овiреностями. Обов`язки: * д iяти
в iнтересах Товариства, д обросовiсно, розумно та не
перевищувати своїх повноважень. Обовязок д iяти д обросовiсно
i розумно означає необхiд нiсть проявляти сумлiннiсть,
обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй
посад i за под iбних обставин; * керуватися у своїй д iяльностi
чинним законод авством України, Статутом Товариства,
д оговором, iншими внутрiшнiми д окументами Товариства; *
виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та
нагляд овою рад ою Товариства; * особисто брати участь у
чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв,
засiд аннях нагляд ової рад и Товариства. Завчасно повiд омляти
про неможливiсть участi у загальних зборах та засiд аннях
нагляд ової рад и Товариства iз зазначенням причини вiд сутностi;
* д отримуватися встановлених у Товариствi правил та процед ур
щод о уклад ання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть
(конфлiкт iнтересiв); * д отримуватися всiх встановлених у
Товариствi правил, повязаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим д оступом. Не
розголошувати конфiд енцiйну та iнсайд ерську iнформацiю, яка
стала вiд омою у звязку iз виконанням функцiй голови нагляд ової
рад и Товариства, особам, якi не мають д оступу д о такої
iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в
iнтересах третiх осiб; * своєчасно над авати загальним зборам
акцiонерiв, нагляд овiй рад i Товариства повну i точну iнформацiю
про д iяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Інформація про
розмiр виплаченої винагород и, в т.ч. в натуральнiй формi, не
вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним
товариством, яке не зд ійснювало публічне (від крите) розміщення
цінних паперів. Непогашених суд имостей за корисливi та
посад овi злочини не має. Посад и, які особа обіймала протягом
останніх 5 років: Генеральний д иректор, Голова нагляд ової рад и.
Стаж керiвної роботи 26 років. Змiн у персональному склад i
стосовної д аної посад ової особи у звiтному перiод i не було.
Обiймає посад у генерального д иректора Товариства з
обмеженою вiд повiд альнiстю Виробничо-Комерцiйна Фiрма
"ГЮСС", мiсцезнаход ження: 69014, Запорізька обл., м.Запоріжжя,
вул. Магiстральна, буд . 74-Б, кв. 47. Посад ова особа не над ала



згод у на розкриття паспортних д аних. Від повід но д о Статуту
Товариства, Голова нагляд ової рад и має право під пису (без
д овіреності) фінансових та інших д окументів Товариства, тому
фінансові форми під писані Коміссаровим Ю.В.

1) посад а Член нагляд ової рад и

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

Гiрiна Олена Сергiївна

3) паспортні д ані фізичної особи (серія, номер,
д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або код  за
ЄД РПОУ юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

4) рік народ ження** 1980

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)** 2

7) найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

Товариство з обмеженою вiд повiд альнiстю виробничо-
комерцiйна фiрма "ГЮСС", референт.

8) д ата обрання та термін, на який обрано 20.03.2013, 3 роки

9) опис Повноваження: НАГЛЯД ОВА РАД А Товариства є органом, що
зд iйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах
компетенцiї контролює та регулює д iяльнiсть д иректора. Д о
компетенцiї нагляд ової рад и належить вирiшення питань,
перед бачених Статутом, чинним законод авством України, а
також перед аних на вирiшення нагляд ової рад и вищим органом
Товариства. Член нагляд ової рад и має право: * отримувати
повну, д остовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство,
необхiд ну д ля виконання своїх функцiй. Знайомитися iз
д окументами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї
д окументiв д очiрнiх пiд приємств Товариства; *над авати у
письмовiй формi зауваження на рiшення виконавчого органу
Товариства; *зд iйснювати контроль за д iяльнiстю виконавчого
органу щод о виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв
Товариства; *приймати участь у погод женнi основних напрямiв
д iяльностi Товариства, його фiлiй, вiд д iлень, пред ставництв та
iнших структурних пiд розд iлiв i виносить на затверд ження
загальними зборами акцiонерiв; *приймати участь у погод женнi
проекту плану д iяльностi Товариства на наступний рiк та виносити
на затверд ження загальними зборами акцiонерiв; *приймати
участь у погод женнi i заслуховуваннi звiтiв Ревiзора щод о
фiнансово-господ арського стану Товариства; *приймати участь у
погод женнi рiшення виконавчого органу Товариства про участь
Товариства в холд ингових компанiях, об`єд наннях пiд приємств,
фiнансово-промислових групах та iнших пiд приємствах з
под альшим затверд женням загальними зборами акцiонерiв.
Обов`язки: * д iяти в iнтересах Товариства, д обросовiсно,
розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обовязок д iяти
д обросовiсно i розумно означає необхiд нiсть проявляти
сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у
особи на такiй посад i за под iбних обставин; *керуватися у своїй
д iяльностi чинним законод авством України, Статутом
Товариства, д оговором, iншими внутрiшнiми д окументами
Товариства; *виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами
акцiонерiв та нагляд овою рад ою Товариства; * особисто брати
участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв,
засiд аннях нагляд ової рад и Товариства. Завчасно повiд омляти
про неможливiсть участi у загальних зборах та засiд аннях
нагляд ової рад и Товариства iз зазначенням причини вiд сутностi;
* д отримуватися встановлених у Товариствi правил та процед ур
щод о уклад ання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть
(конфлiкт iнтересiв); * д отримуватися всiх встановлених у
Товариствi правил, повязаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим д оступом. Не
розголошувати конфiд енцiйну та iнсайд ерську iнформацiю, яка
стала вiд омою у звязку iз виконанням функцiй члена нагляд ової
рад и Товариства, особам, якi не мають д оступу д о такої
iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в
iнтересах третiх осiб; *своєчасно над авати загальним зборам
акцiонерiв, нагляд овiй рад i Товариства повну i точну iнформацiю
про д iяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Непогашених
суд имостей за корисливi та посад овi злочини не має. Інформація
про розмiр виплаченої винагород и, в т.ч. в натуральнiй формi, не
вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним
товариством, яке не зд ійснювало публічне (від крите) розміщення
цінних паперів. Посад и, які особа обіймала протягом останніх 5
років: референт, Член нагляд ової рад и. Стаж керiвної роботи 2
роки. Змiн у персональному склад i стосовної д аної посад ової
особи у звiтному перiод i не було. Посад и на буд ь-яких iнших
пiд приємствах не обiймає. Посад ова особа не над ала згод у на
розкриття паспортних д аних.

1) посад а Д иректор

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

Леушин Анд рій Миколайович

3) паспортні д ані фізичної особи (серія, номер,
д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або код  за
ЄД РПОУ юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

4) рік народ ження** 1981

5) освіта** Вища



6) стаж керівної роботи (років)** 3

7) найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

ТОВ «Системи зв’язку та автоматизації», юрисконсульт 1 категорії.

8) д ата обрання та термін, на який обрано 26.12.2012, 3 роки

9) опис Повноваження:- пред ставляти інтереси Товариства у від носинах
з українськими та іноземними громад янами, під приємствами,
установами та організаціями, д ержавними та суд овими органами
та буд ь-якими іншими суб'єктами; - від кривати і закривати рахунки
в банківських установах, розпоряд жатись майном та коштами
Товариства згід но з законод авством та цим Статутом;- уклад ати
угод и (д оговори, контракти), забезпечувати участь Товариства в
інших цивільно-правових від носинах, з урахуванням обмежень,
визначених законод авством та цим Статутом; - вид авати
д овіреності на право пред ставництва від  імені Товариства (в
тому числі з правом перед оручення), накази, розпоряд ження і
д авати вказівки, обов'язкові д ля виконання всіма працівниками
Товариства. Обов'язки: - визначає, формулює, планує, зд ійснює і
коорд инує всі вид и д іяльності емітента; - визначає напрями
розвитку емітента у формуванні цінової, кред итно-банківської,
под аткової та страхової політики, соціальної та
зовнішньоекономічної д іяльності; - направляє д іяльність
персоналу на д осягнення високих економічних та фінансових
результатів; - забезпечує виконання емітентом програми
оновлення прод укції, планів капітального буд івництва,
обов'язків перед  д ержавним бюд жетом, постачальниками,
замовниками і банками; - організує господ арську д іяльність
емітента на основі застосування метод ів обґрунтованого
планування, нормативних матеріалів, фінансових і труд ових
витрат, широкого розповсюд ження перед ового д освід у, а також
максимальної мобілізації резервів виробництва шляхом
д осягнення високих техніко-економічних показників, під вищення
технічного рівня і якості прод укції, раціонального і економного
витрачання всіх вид ів ресурсів; -вживає заход и щод о
забезпечення емітента кваліфікованими кад рами, найкращого
використання безпечних і сприятливих умов праці, д од ержання
вимог законод авства про охорону навколишнього серед овища; -
зд ійснює заход и з соціального розвитку колективу емітента,
забезпечує розроблення, уклад ання і виконання колективного
д оговору, провод ить роботу щод о зміцнення труд ової і
виробничої д исципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і
труд ової активності працівників; -забезпечує сполучення
економічних і ад міністративних метод ів керівництва,
матеріальних і моральних стимулів під вищення ефективності
виробництва, а також під силення від повід альності кожного
працівника за д оручену йому справу; -вирішує всі питання в
межах над аних йому прав, д оручає виконання окремих
організаційно-господ арських функцій іншим посад овим особам:
заступникам керівника, керівникам виробничих під розд ілів
емітента; -забезпечує д од ержання законності, активне
використання правових засобів уд осконалення управління,
зміцнення д оговірної д исципліни і обліку, господ арського
розрахунку; -зд ійснює заход и щод о соціального захисту
колективу емітента, забезпечення і збереження зайнятості
працівників; - пред ставляє емітента в органах д ержавної влад и і у
взаємовід носинах з партнерами; - готує проекти нормативних
д окументів, що вимагають затверд ження загальними зборами
акціонерів. Інформація про розмiр виплаченої винагород и, в т.ч.
в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним
акціонерним товариством, яке не зд ійснювало публічне
(від крите) розміщення цінних паперів. Непогашеної суд имості за
корисливі та посад ові злочини не має. Посад и, які особа
обіймала протягом останніх 5 років: начальник юрид ичного
від д ілу, юрисконсульт 1 категорії, Д иректор. Стаж керiвної роботи
3 роки. За звітний період  змiн у персональному склад i стосовної
д аної посад ової особи не було. Посад и на буд ь-яких iнших
пiд приємствах не обiймає. Посад ова особа не над ала згод и на
розкриття паспортних д аних. 17.01.2014 року рішенням
Нагляд ової рад и припинено повноваження посад ової особи -
Д иректора Леушина Анд рія Миколайовича, обрано на цю посад у
Іщенко Олександ ра Григоровича, під стави: Протокол Нагляд ової
рад и від  17.01.2014 року. Тому звіт під писує Іщенко О.Г.

___________

* Зазначаються у разі над ання згод и фізичної особи на розкриття паспортних д аних. У разі ненад ання згод и
посад ової особи на розкриття паспортних д аних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щод о фізичних осіб.

2. Інформація про волод іння посад овими особами емітента акціями емітента

По сад а Прізвище, ім'я,
по  батько ві

фізично ї
о со би або

по вне
найменування

юрид ично ї
о со би

Паспо ртні
д ані

фізично ї
о со би
(серія,
но мер,

д ата
вид ачі,
о рган,
який

вид ав)*
або  ко д  за

ЄДРПОУ

Кількість
акц ій
(шт.)

Від
загально ї
кілько сті
акц ій (у

від со тках)

Кількість за вид ами акц ій

про сті
іменні

про сті на
пред 'явника

привілейо вані
іменні

привілейо вані
на

пред 'явника



юрид ично ї
о со би

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Член
нагляд ової
рад и

Гiрiна Олена
Сергiївна

д /н, д /н, д /н 0 0 0 0 0 0

Д иректор Леушин Анд рій
Миколайович

д /н, д /н, д /н 0 0 0 0 0 0

Голова
нагляд ової
рад и

Коміссаров
Юрій
Волод имирович

д /н, д /н, д /н 86712 12.39 86712 0 0 0

Ревiзор Кайд а Наталя
Вiкторiвна

д /н, д /н, д /н 0 0 0 0 0 0

Головний
бухгалтер

Д емченко Юлія
Миколаївна

д /н, д /н, д /н 0 0 0 0 0 0

Член
нагляд ової
рад и

Ганзіна Геннад ій
Олександ рович

д /н, д /н, д /н 55890 7.98 55890 0 0 0

Усього 142602 20.37 142602 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі над ання згод и фізичної особи на розкриття паспортних д аних.



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

Найменування
юрид ично ї

о со би

Ко д  за
ЄДРПОУ

Місц езнахо д ження Кількість
акц ій
(шт.)

Від
загально ї
кілько сті
акц ій (у

від со тках)

Кількість за вид ами акц ій

про сті
іменні

про сті на
пред 'явника

привілейо вані
іменні

привілейо вані
на

пред 'явника

Товариство з
обмеженою
від повід альністю
виробничо-
комерційна
фірма «ГЮСС»

13626089 Україна,
Запорізька область,
д /н, 69014,
м.Запоріжжя, вул.
Магістральна, буд .74-
Б, кв. 47

557498 79.63 557498 0 0 0

Прізвище, ім'я,
по  батько ві

фізично ї
о со би*

Серія, но мер, д ата вид ачі
паспо рта, найменування

о ргану, який вид ав паспо рт**

Кількість
акц ій
(шт.)

Від
загально ї
кілько сті
акц ій (у

від со тках)

Кількість за вид ами акц ій

про сті
іменні

про сті на
пред 'явника

привілейо вані
іменні

привілейо вані
на

пред 'явника

Коміссаров Юрій
Волод имирович

д /н, д /н, д /н 86712 12.39 86712 0 0 0

Усього 644210 92.02 644210 0 0 0

___________

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не д ала згод и на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.



VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид
загальних

збо рів*

черго ві по зачерго ві

X  

Д ата
провед ення

20.03.2013

Кворум
зборів**

100

Опис ПОРЯД ОК Д ЕННИЙ:
1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затверд ження поряд ку провед ення
загальних зборів (регламенту зборів).
2. Розгляд  звіту д иректора про результати фінансово-господ арської д іяльності ПрАТ
«ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС» за 2012 рік та його затверд ження.
3. Розгляд  звіту Нагляд ової рад и за 2012 рік та його затверд ження.
4 . Розгляд  звіту та висновків Ревізора ПрАТ «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС» за 2012 рік та їх
затверд ження.
5. Затверд ження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6 . Затверд ження поряд ку розпод ілу прибутку Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення про
виплату д ивід енд ів, затверд ження розміру річних д ивід енд ів.
7. Визначення основних напрямів д іяльності Товариства на 2013 рік.
8. Поперед нє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш
як од ного року з д ати прийняття такого рішення, та над ання повноважень на уклад ання таких
правочинів.
9 . Затверд ження значних правочинів, вчинених протягом 2012 року та у 2013 році д о моменту
провед ення загальних зборів.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Нагляд ової рад и. Обрання
нового склад у Нагляд ової рад и.
11. Затверд ження умов д оговорів, що уклад атимуться з Головою та членами Нагляд ової рад и,
встановлення розміру їх винагород и. Обрання особи, яка уповноважується на під писання
д оговорів з Головою та членами Нагляд ової рад и.

Осіб, що под авали пропозиції д о поряд ку д енного не було.
Ініціатором загальних зборів була Нагляд ова рад а Товариства.
Результати розгляд у поряд ку д енного:
1. Обрати Головою зборів - Коміссарова Юрія Волод имировича, Секретарем зборів - Ганзіну
Геннад ія Олександ ровича, лічильну комісію обрати у склад і: Голова лічильної комісії - Трашков
Євген Васильович, член лічильної комісії - Грушко Тетяна Сергіївна, член лічильної комісії - Білоус
Юлія Іванівна.
Затверд ити наступний поряд ок провед ення загальних зборів (регламент зборів):
Виступи по питаннях поряд ку д енного - д о 20 хв.;
запитання, д овід ки д оповід ачам - д о 15 хв.;
збори провести без перерви.
2. Затверд ити звіт д иректора про результати фінансово-господ арської д іяльності ПрАТ
«ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС» за 2012 рік.
3. Затверд ити звіт Нагляд ової рад и за 2012 рік.
4 . Затверд ити звіт та висновки Ревізора ПрАТ «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС» за 2012 рік.
5. Затверд ити річний звіт Товариства за 2012 рік.
6 . Затверд ити наступний поряд ок розпод ілу прибутку Товариства: 560080,00 грн. (П’ятсот
шістд есят тисяч вісімд есят гривень 00 копійок) спрямувати на виплату д ивід енд ів, 43454,00 грн.
(Сорок три тисячі чотириста п’ятд есят три гривні 00 копійок) спрямувати на формування
резервного фонд у, решта частина прибутку в розмірі 265527,24 грн. (Д вісті шістд есят п’ять тисяч
п’ятсот д вад цять сім гривень 24 копійки) не розпод іляється та спрямовується на розвиток
Товариства. Зд ійснити виплату д ивід енд ів у розмірі 0 ,80 грн. (0  гривень 80 копійок) на од ну акцію.
7. Основними напрямами д іяльності у 2013 році визначити: над ання фінансових послуг, послуг з
переказу грошових коштів.
8. Поперед ньо схвалити наступні можливі правочини, які можуть вчинятися товариством протягом
не більш як од ного року з д ати прийняття такого рішення:
- Отримання кред иту (сукупна гранична вартість 2500000 грн.).
Уповноважити зд ійснювати д ії щод о забезпечення уклад ання та під писання таких правочинів
Голову Нагляд ової рад и Товариства.
9 . Затверд ження значних правочинів, вчинених протягом 2012 року та у 2013 році, д о моменту
провед ення загальних зборів, не зд ійснювати у зв'язку з їх від сутністю.
10.1. Припинити повноваження д іючого склад у Нагляд ової рад и Товариства, а саме від кликати
Голову Нагляд ової рад и Комiссарова Юрiя Волод имировича, Члена Нагляд ової рад и Ганзiна
Геннад iя Олександ ровича, Члена Нагляд ової рад и Гiрiну Олену Сергiївну.
10.2. Обрати д о склад у Нагляд ової рад и: Коміссарова Юрія Волод имировича, Ганзіна Геннад ія
Олександ ровича, Гіріну Олену Сергіївну.
10.3. Обрати Головою Нагляд ової рад и од ного з обраних членів Нагляд ової рад и - Коміссарова
Юрія Волод имировича.
11. Затверд ити умови д оговорів, які уклад атимуться з Головою та членами Нагляд ової рад и,
винагород у членам Нагляд ової рад и не сплачувати. Голові Нагляд ової рад и встановити
винагород у в фіксованій сумі. Уповноважити на під писання д оговорів з членами Нагляд ової рад и
- Голову нагляд ової рад и. Уповноважити на під писання д оговору с Головою нагляд ової рад и
Леушина Анд рія Миколайовича, д иректора Товариства.

___________

* Поставити помітку "X" у від повід ній графі.

** У від сотках д о загальної кількості голосів.



X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрац ії

випуску

Но мер
свід о ц тва

про
реєстрац ію

випуску

Найменування
о ргану, що

зареєстрував
випуск

Міжнаро д ний
ід ентифікац ійний

но мер

Т ип ц інно го
папера

Ф о рма
існування та

фо рма випуску

Но мінальна
вартість

(грн)

Кількість
акц ій
(штук)

Загальна
но мінальна

вартість
(грн)

Частка у
статутно му
капіталі (у
від со тках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

09.02.2011 11/08/1/11 Запорiзьке
територiальне
управлiння
Д КЦПФР

UA4000112908 Акція проста
безд окументарна
іменна

Безд окументарні
іменні

10 700100 7001000 100

Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх та зовнішніх ринках. Перехід  права власності на акції від бувається згід но з
законод авством України з урахуванням особливостей щод о переход у права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів лістингу/д елістингу
цінних паперів емітента на фонд ових біржах не було. Д од аткової емiсiї не зд ійснювали, рiшення щод о д од аткової емiсiї акцiй не приймалося. Розміщення
цінних паперів, д острокового погашення не було.

2. Інформація про облігації емітента (д ля кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата
реєстрац ії

випуску

Но мер
свід о ц тва

про
реєстрац ію

випуску

Найменування
о ргану, що

зареєстрував
випуск

Но мінальна
вартість

(грн)

Кількість
у

випуску
(штук)

Ф о рма
існування
та фо рма
випуску

Загальна
но мінальна

вартість
(грн)

Про ц ентна
ставка за

о блігац іями
(у

від со тках)

Т ермін
виплати

про ц ентів

Сума
виплачених
про ц ентів
за звітний

періо д
(грн)

Дата
по гашення
о блігац ій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н

д /н

2) д исконтні облігації

Дата
реєстрац ії

випуску

Но мер
свід о ц тва

про
реєстрац ію

випуску

Найменування
о ргану, що

зареєстрував
випуск

Но мінальна
вартість

(грн)

Кількість
у

випуску
(штук)

Ф о рма
існування
та фо рма
випуску

Загальна
но мінальна

вартість
(грн)

Дата
по гашення
о блігац ій

1 2 3 4 5 6 7 8

д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н

д /н

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата
реєстрац ії

випуску

Но мер
свід о ц тва

про
реєстрац ію

випуску

Найменування
о ргану, що

зареєстрував
випуск

Но мінальна
вартість

(грн)

Кількість
у

випуску
(штук)

Ф о рма
існування
та фо рма
випуску

Загальна
но мінальна

вартість
(грн)

Найменування
то вару

(по слуги), під
який

зд ійснено
випуск

Дата
по гашення
о блігац ій

1 2 3 4 5 6 7 8 9

д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н

д /н

3. Інформація про інші цінні папери

1) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких під лягає реєстрації)
(крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата реєстрац ії
випуску

Вид  ц інних
паперів

Обсяг
випуску (грн)

Обсяг ро зміщених ц інних паперів на
звітну д ату (грн)

Умо ви о б ігу та
по гашення

1 2 3 4 5

д /н д /н д /н д /н д /н

д /н

2) інформація про похід ні цінні папери

Дата
реєстрац ії

випуску

Но мер
свід о ц тва

про
реєстрац ію

випуску

Вид
по хід них

ц інних
паперів

Різно вид
по хід них

ц інних
паперів

Серія Стро к
ро зміщення

Стро к
д ії

Стро к
(термін)

вико нання

Кількість
по хід них

ц інних
паперів у
випуску
(штук)

Обсяг
випуску

(грн)

Характерристика
базо во го  активу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н



13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента

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

Найменування
о сно вних

засо б ів

Власні о сно вні засо би
(тис.грн.)

Оренд о вані о сно вні засо би
(тис.грн.)

Осно вні засо би, всьо го
(тис.грн.)

на по чато к
періо д у

на кінец ь
періо д у

на по чато к
періо д у

на кінец ь
періо д у

на по чато к
періо д у

на кінец ь
періо д у

1. Виробничого
призначення:

3451 3898 870 42 4321 3940

буд івлі та
споруд и

1524 1948 850 42 2374 1990

машини та
облад нання

965 1403 0 0 965 1403

транспортні
засоби

842 440 20 0 862 440

інші 120 107 0 0 120 107

2.
Невиробничого
призначення:

54 0 0 0 54 0

буд івлі та
споруд и

54 0 0 0 54 0

машини та
облад нання

0 0 0 0 0 0

транспортні
засоби

0 0 0 0 0 0

інші 0 0 0 0 0 0

Усього 3505 3898 870 42 4375 3940

Опис Терміни використання ОЗ (за основними групами): 3 гр. -120 міс.(240міс.); 4  гр. - 120 міс.; 5 гр. - 120
міс.; 6  гр. - 120 міс.; 9  гр. - 144 міс.
Ступінь використання основних засобів — 96%. 
Умови користування основними засобами за всiма групами зад овiльнi. Основні засоби за усіма
групами використовуються за призначенням. Первісна вартість основних засобів на початок
звітного період у 7797 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiод у 7427
тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітного період у 44%, на кінець звітного
період у 47%. Сума нарахованого зносу на початок звітного період у 3422 тис.грн Станом на кінець
звітного період у знос склад ає 3487тис.грн. Суттєвих змін у вартості основних засобів у звітному
період і не було. Обмежень на використання майна немає.

13.2. Інформація щод о вартості чистих активів емітента

Найменування
по казника

За звітний періо д За по перед ній періо д

Розрахункова
вартість чистих
активів (тис.грн.)

7549 7912

Статутний
капітал (тис.грн.)

7001 7001

Скоригований
статутний
капітал (тис.грн.)

7001 7001

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiд бувався вiд повiд но д о метод ичних рекоменд ацiй Д КЦПФР
(Рiшення № 485 вiд  17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв провод илося за
формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiод iв -
Д овгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв -
Д оход и майбутнiх перiод iв.

Висновок За звітний період  розрахункова вартiсть чистих активiв (7549 тис.грн.) бiльше статутного капiталу
(7001 тис.грн.). Це вiд повiд ає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного код ексу України.



3. Інформація про зобов'язання емітента

Вид и зо бо в'язань Дата
виникнення

Непо гашена
частина бо ргу

(тис. грн)

Від со то к за
ко ристування ко штами

(від со то к річних)

Дата
по гашення

Кред ити банку X 54 X X

у тому числі:

Короткостроковий кред ит банку 16.05.2013 54 7.1 15.05.2014

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним
випуском):

X 0 X X

д /н д /н д /н д /н д /н

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X 0 X X

д /н д /н д /н д /н д /н

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X 0 X X

д /н д /н д /н д /н д /н

за векселями (всього) X 0 X X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похід ними цінними
паперами) (за кожним вид ом):

X 0 X X

д /н д /н д /н д /н д /н

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
вид ом):

X 0 X X

д /н д /н д /н X д /н

Под аткові зобов'язання X 184 X X

Фінансова д опомога на зворотній
основі

X 0 X X

Інші зобов'язання X 6965 X X

Усього зобов'язань X 7203 X X

Опис Інші зобов'язання включають кред иторську заборгованість за товари, роботи
та послуги, поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування, з оплати
праці, інші поточні зобов'язання.



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування ауд иторської фірми (П. І. Б. фуд итора - фізичної особи - під приємця) Приватне під приємство
«Ауд иторська фірма
«Синтез-Ауд ит-Фінанс»

Код  за ЄД РПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника под атків - фізичної
особи)

23877071

Місцезнаход ження ауд иторської фірми, ауд итора 69091 м. Запоріжжя, вул.
Немировича-Д анченко, 60,
оф.4

Номер та д ата вид ачі свід оцтва про включення д о Реєстру ауд иторських фірм та
ауд иторів, вид аного Ауд иторською палатою України

№1372 , 23.12.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, д ата вид ачі та строк д ії свід оцтва про внесення
д о реєстру ауд иторських фірм, які можуть провод ити ауд иторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів**

д /н, д /н, д /н, д /н

Звітний період , за який провед ений ауд ит фінансової звітності 2013 рік

Д умка ауд итора умовно-позитивна



Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АУКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було провед ено за минулі три роки?

N з/п Рік Кількість збо рів, усьо го У то му числі по зачерго вих

1 2013 1 0

2 2012 3 2

3 2011 2 1

Який орган зд ійснював реєстрацію акціонерів д ля участі в загальних зборах аукціонерів
останнього разу?

Т ак* Ні*

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери  X

Д епозитарна установа  X

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Який орган зд ійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх пред ставників д ля
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Т ак* Ні*

Національна комісія з цінних паперів та фонд ового ринку  X

Акціонери, які волод іють у сукупності більше ніж 10 від сотків  X

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

У який спосіб від бувалось голосування з питань поряд ку д енного на загальних зборах
останнього разу?

Т ак* Ні*

Під няттям карток X  

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Під няттям рук  X

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Т ак* Ні*

Реорганізація  X

Д од атковий випуск акцій  X

Унесення змін д о статуту  X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;  X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X

Обрання або припинення повноважень голови та членів нагляд ової рад и  X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X

Д елегування д од аткових повноважень нагляд овій рад і  X

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Чи провод ились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного
голосування? (так/ні)

ні



ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад  нагляд ової рад и (за наявності)?

(о сіб )

Кількість членів нагляд ової рад и 3

Кількість пред ставників акціонерів, що працюють у товаристві 0

Кількість пред ставників д ержави 0

Кількість пред ставників акціонерів, що волод іють більше ніж 10 від сотками акцій 1

Кількість пред ставників акціонерів, що волод іють менше ніж 10 від сотками акцій 2

Кількість пред ставників акціонерів - юрид ичних осіб 0

Скільки разів на рік у серед ньому від бувалися засід ання нагляд ової рад и протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в склад і нагляд ової рад и (за наявності)?

Т ак* Ні*

Стратегічного планування  X

Ауд иторський  X

З питань призначень і винагород  X

Інвестиційний  X

Інші (запишіть) У склад і нагляд ової рад и
комітетів не створено

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посад у корпоративного секретаря? ні

Яким чином визначається розмір винагород и членів нагляд ової рад и?

Т ак* Ні*

Винагород а є фіксованою сумою X  

Винагород а є від сотком від  чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

 X

Винагород а виплачується у вигляд і цінних паперів товариства  X

Члени нагляд ової рад и не отримують винагород и X  

Інше (запишіть) Винагород а Голови нагляд ової
рад и є фіксованою сумою,
члени Нагляд ової рад и не
отримують винагород и.

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Які з вимог д о членів нагляд ової рад и виклад ені у внутрішніх д окументах акціонерного
товариства?

Т ак* Ні*

Галузеві знання і д освід  роботи в галузі  X

Знання у сфері фінансів і менед жменту  X

Особисті якості (чесність, від повід альність)  X

Від сутність конфлікту інтересів  X

Граничний вік  X

Від сутні буд ьякі вимоги X  

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Коли останній раз було обрано нового члена нагляд ової рад и, яким чином він ознайомився
зі своїми правами та обов'язками?

Т ак* Ні*

Новий член нагляд ової рад и самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
д окументів акціонерного товариства

 X

Було провед ено засід ання нагляд ової рад и, на якому нового члена нагляд ової
рад и ознайомили з його правами та обов'язками

 X

Д ля нового члена нагляд ової рад и було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менед жменту)

 X

Усіх членів нагляд ової рад и було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X  

Інше (запишіть) д /н



___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введ ено посад у ревізора? (так, створено
ревізійну комісію / так, введ ено посад у ревізора / ні) так, введ ено посад у ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 0  осіб;
скільки разів на рік у серед ньому від бувалися засід ання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Від повід но д о статуту вашого акціонерного товариства, д о компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, нагляд ової рад и чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?*

Загальні збо ри
акц іо нерів

Нагляд о ва рад а Вико навчий
о рган

Не належить д о
ко мпетенц ії

жо д но го  о ргану

Визначення основних напрямів
д іяльності (стратегії)

так ні ні ні

Затверд ження планів д іяльності
(бізнес-планів)

так ні ні ні

Затверд ження річного фінансового
звіту, або балансу, або бюд жету

так ні ні ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
виконавчого органу

ні так ні ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
нагляд ової рад и

так ні ні ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
ревізійної комісії

так ні ні ні

Визначення розміру винагород и
д ля голови та членів виконавчого
органу

ні так ні ні

Визначення розміру винагород и
д ля голови та членів нагляд ової
рад и

так ні ні ні

Прийняття рішення про
притягнення д о майнової
від повід альності членів
виконавчого органу

ні ні ні так

Прийняття рішення про
д од атковий випуск акцій

так ні ні ні

Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення власних
акцій

так так ні ні

Затверд ження зовнішнього
ауд итора

ні так ні ні

Затверд ження д оговорів, щод о
яких існує конфлікт інтересів

ні ні ні так

___________

* Ставити "так" або "ні" у від повід них графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати
рішення про уклад ення д оговорів, враховуючи їх суму, від  імені акціонерного товариства? так
Чи містить статут або внутрішні д окументи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто
суперечність між особистими інтересами посад ової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком д іяти в інтересах
акціонерного товариства? ні

Які д окументи існують у вашому акціонерному товаристві?

Т ак* Ні*

Положення про загальні збори акціонерів  X

Положення про нагляд ову рад у  X

Положення про виконавчий орган  X

Положення про посад ових осіб акціонерного товариства  X

Положення про ревізійну комісію (або ревізію)  X

Положення про акції акціонерного товариства  X

Положення про поряд ок розпод ілу прибутку  X

Інше (запишіть) Від сутні усі перелічені
д окументи.

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про д іяльність вашого
акціонерного товариства?*



Інфо рмац ія
ро зпо всюд жується

на загальних
збо рах

Публікується у
пресі,

о прилюд нюється
в

загально д о ступній
інфо рмац ійній базі
д аних НКЦПФ Р про

рино к ц інних
паперів

До кументи
над аються д ля
о знайо млення

безпо серед ньо
в акц іо нерно му

то варистві

Ко пії
д о кументів

над аються на
запит

акц іо нера

Інфо рмац ія
ро зміщується

на власній
інтернет-
сто рінц і

акц іо нерно го
то вариства

Фінансова
звітність,
результати
д іяльності

ні так так так так

Інформація
про
акціонерів,
які
волод іють
10
від сотками
та більше
статутного
капіталу

ні так так так так

Інформація
про склад
органів
управління
товариства

ні так так так так

Статут та
внутрішні
д окументи

ні ні так так так

Протоколи
загальних
зборів
акціонерів
після їх
провед ення

ні ні так так так

Розмір
винагород и
посад ових
осіб
акціонерного
товариства

ні ні ні ні ні

___________

* Ставиться "так" або "ні" у від повід них графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у від повід ності д о міжнарод них станд артів фінансової звітності?
так

Скільки разів на рік у серед ньому провод илися ауд иторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім ауд итором протягом останніх трьох років?

Т ак* Ні*

Не провод ились взагалі  X

Менше ніж раз на рік  X

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Який орган приймав рішення про затверд ження ауд итора?

Т ак* Ні*

Загальні збори акціонерів  X

Нагляд ова рад а X  

Виконавчий орган  X

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього ауд итора протягом останніх трьох років? так

З якої причини було змінено ауд итора?

Т ак* Ні*

Не зад овольняв професійний рівень  X

Не зад овольняли умови д оговору з ауд итором X  

Ауд итора було змінено на вимогу акціонерів  X

Інше (запишіть) д /н



___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Який орган зд ійснював перевірки фінансово-господ арської д іяльності акціонерного
товариства в минулому році?

Т ак* Ні*

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Нагляд ова рад а  X

Від д іл внутрішнього ауд иту акціонерного товариства  X

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не провод ились  X

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

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

Т ак* Ні*

З власної ініціативи X  

За д орученням загальних зборів  X

За д орученням нагляд ової рад и  X

За зверненням виконавчого органу  X

На вимогу акціонерів, які в сукупності волод іють понад  10 від сотків голосів  X

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері
корпоративного управління чи фінансового менед жменту? так



ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

Т ак* Ні*

Випуск акцій  X

Випуск д епозитарних розписок  X

Випуск облігацій  X

Кред ити банків X  

Фінансування з д ержавного і місцевих бюд жетів  X

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?

так, уже вед емо переговори з потенційним інвестором  

так, плануємо розпочати переговори  

так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

так, плануємо розпочати переговори протягом д вох років  

ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  

не визначились X

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції д о лістингу фонд ових бірж протягом наступних трьох
років? ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка вед е облік прав власності на акції у д епозитарній системі України
протягом останніх трьох років? ні

Чи має акціонерне товариство власний код екс (принципи, правила) корпоративного управління? ні
У разі наявності в акціонерного товариства код ексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть д ату його
прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д /н 
Чи оприлюд нено інформацію про прийняття акціонерним товариством код ексу (принципів, правил) корпоративного
управління? ні; укажіть, яким чином її оприлюд нено: д /н
Вкажіть інформацію щод о д отримання/нед отримання код ексу корпоративного управління (принципів, правил) в
акціонерному товаристві (з посиланням на д жерело розміщення їх тексту), від хилення та причини такого від хилення
протягом року.

д /н



ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ*

1. Вкажіть мету провад ження д іяльності фінансової
установи.

Метою провад ження д іяльності фінансової установи є
над ання послуг з переказу грошових коштiв фiзичним
особам за житлово-комунальнi та iншi послуги.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що
зд ійснюють контроль за фінансовою установою) (д ля
юрид ичних осіб зазначаються: код  за ЄД РПОУ,
найменування, місцезнаход ження; д ля фізичних осіб -
прізвища, імена та по батькові), їх від повід ність
встановленим законод авством вимогам та зміна їх
склад у за рік.

Юрид ична особа - Товариство з обмеженою
вiд повiд альнiстю виробничо-комерцiйна фiрма ГЮСС,
код  ЄД РПОУ 13626089, мiсцезнаход ження: Україна, м.
Запорiжжя, вул. Магiстральна, буд инок 74-Б, квартира, 47.
Фiзична особа - Комiссаров Юрiй Волод имирович, за
звiтний рiк склад  власникiв iстотної участi не змiнювався.
Склад  власникiв iстотної участi вимогам чинного
законод авства зад овольняє.

3. Вкажіть факти порушення (або про від сутність таких
фактів) членами нагляд ової рад и та виконавчого органу
фінансової установи внутрішніх правил, що призвело д о
запод іяння шкод и фінансовій установі або споживачам
фінансових послуг.

Факти порушення членами нагляд ової рад и та
виконавчого органу фiнансової установи внутрiшнiх
правил, що призвело б д о запод iяння шкод и фiнансовiй
установi або споживачам фiнансових послуг, вiд сутнi.

4 . Вкажіть про заход и впливу, застосовані протягом року
органами д ержавної влад и д о фінансової установи, у
тому числі д о членів її нагляд ової рад и та виконавчого
органу, або про від сутність таких заход ів.

На під ставі Акту №244/1-26-50-22-02-22116499 від
04.10.2013р. про результати д окументальної
позапланової виїзної перевірки ПрАТ
«Запоріжзв’язоксервіс» з питань д отримання
под аткового та іншого законод авства за період  з
01.04.2012 по 31.12.2012р. нараховані штрафні санкції на
суми д онарахованих зобов’язань: з ПД В у розмірі
20440,00 грн., з под атку на прибуток у розмірі 79686,00
грн., з под атку на д оход и фізичних осіб у розмірі 510,00
грн.
Вказані грошові кошти сплачені.

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи
управління ризиками та її ключові характеристики або
про від сутність такої системи.

В Товаристві від сутня система внутрішнього ауд иту
(контролю); д ані про таку систему в примітках д о
фінансової та консолід ованої фінансової звітності
від повід но д о положень (станд артів) бухгалтерського
обліку не зазначені.

6 . Вкажіть інформацію про результати функціонування
протягом року системи внутрішнього ауд иту (контролю), а
також д ані, зазначені в примітках д о фінансової та
консолід ованої фінансової звітності від повід но д о
положень (станд артів) бухгалтерського обліку.

Вiд сутня система внутрiшнього ауд иту.

7. Вкажіть факти від чуження протягом року активів в
обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи розмір, або про їх від сутність.

Протягом звітного року від сутні факти від чуження активів,
що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи розмір.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-
прод ажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Протягом звітного року від сутні факти прид бання активів,
що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи розмір.

9 . Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними
особами, в тому числі в межах од нієї промислово-
фінансової групи чи іншого об'єд нання, провед ені
протягом року (така інформація не є комерційною
таємницею), або про їх від сутність.

У звiтному перiод i з пов'язаними особами було
провед ено операцiю уклад ання д оговору оренд и
транспортного засобу. Iнших операцiй з пов'язаними
особами, в тому числi в межах од нiєї промислово-
фiнансової групи чи iншого об`єд нання, провед ено
протягом року не було.

10. Вкажіть інформацію про використані рекоменд ації
(вимоги) органів, які зд ійснюють д ержавне регулювання
ринків фінансових послуг, щод о ауд иторського висновку
(звіту).

Органами, що зд ійснюють д ержавне регулювання ринків
фінансових послуг не над авалися емітенту рекоменд ації
щод о ауд иторського висновку.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього ауд итора
нагляд ової рад и фінансової установи, призначеного
протягом року (д ля юрид ичної особи зазначаються: код
за ЄД РПОУ, найменування, місцезнаход ження; д ля
фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

Приватне під приємство «Ауд иторська фірма «СИНТЕЗ-
АУД ИТ-ФІНАНС»
Код  ЄД РПОУ 23877071
69091 м. Запоріжжя, вул. Немировича-Д анченка, 60/4

12. Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього ауд итора, зокрема:

загальний стаж ауд иторської д іяльності Загальний стаж ауд иторської д іяльності 13 років.

кількість років, протягом яких над ає ауд иторські послуги
фінансовій установі

Зовнішній ауд итор протягом 1 року над ає ауд иторські
послуги фінансовій установі.

перелік інших ауд иторських послуг, що над авалися
фінансовій установі протягом року

Послуги з трансформації фінансової звітності за
вимогами МСФЗ, МСБО.

випад ки виникнення конфлікту інтересів та/або
суміщення виконання функцій внутрішнього ауд итора

Випад кiв виникнення конфлiкту iнтересiв та/або
сумiщення виконання функцiй внутрiшнього ауд итора не
було.

ротацію ауд иторів у фінансовій установі протягом
останніх п'яти років

Від бувалась у зв’язку зі зміною умов д оговору.

стягнення, застосовані д о ауд итора Ауд иторською
палатою України протягом року, та факти под ання
нед остовірної звітності фінансової установи, що
під тверд жена ауд иторським висновком (звітом),
виявлені органами, які зд ійснюють д ержавне
регулювання ринків фінансових послуг

Стягнень, застосованих д о ауд итора Ауд иторською
палатою України протягом року, та фактiв под ання
нед остовiрної звiтностi фiнансової установи, що
пiд тверд жена ауд иторським висновком, виявлених
органами, якi зд iйснюють д ержавне регулювання ринкiв
фiнансових послуг, не було.

13. Вкажіть інформацію щод о захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляд у скарг В установi наявний механiзм розгляд у скарг який
вiд повiд ає законод авству України у сферi регулювання
захисту прав споживачiв.

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової
установи, уповноваженого розгляд ати скарги

В установi наявний механiзм розгляд у скарг який
вiд повiд ає законод авству України у сферi регулювання
захисту прав споживачiв. Працівник фінансової установи,



уповноважений розгляд ати скарги, - д иректор
Товариства.

стан розгляд у фінансовою установою протягом року
скарг стосовно над ання фінансових послуг (характер,
кількість скарг, що над ійшли, та кількість зад оволених
скарг)

За 2013 рiк скарг не над ход ило, тому інформація щод о
захисту фінансовою установою прав споживачів
фінансових послуг, стан розгляд у фінансовою
установою протягом року скарг стосовно над ання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що над ійшли,
та кількість зад оволених скарг) не над ається.

наявність позовів д о суд у стосовно над ання фінансових
послуг фінансовою установою та результати їх розгляд у

Від сутні позови д о суд у стосовно над ання фінансових
послуг фінансовою установою.

___________

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.



Код и

  Д ата (рік,
місяць, число)

01.01.2014

Під приємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС"

за ЄД РПОУ 22116499

Територія  за КОАТУУ 8036100000

Організаційно-правова
форма господ арювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Орган д ержавного
управління

 за СПОД У

Вид  економічної д іяльності Над ання інших фінансових послуг (крім страхування та
пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

за КВЕД 64.99

Серед ня кількість працівників 250   

Од иниця виміру тис. грн.   

Ад реса вулиця Жилянська, буд . 72 А, м. Київ, 01033

Склад ено (зробити позначку "v" у від повід ній клітинці):

за положеннями (станд артами бухгалтерського обліку)

за міжнарод ними станд артами фінансової звітності v

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2013

Актив Ко д  ряд ка На по чато к звітно го
періо д у

На кінец ь звітно го
періо д у

На д ату перехо д у на
міжнаро д ні
станд арти

фінансо во ї звітно сті

1 2 3 4 5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 472 5 0

первісна вартість 1001 2611 2614 0

накопичена
амортизація

1002 2139 2609 0

Незавершені капітальні
інвестиції

1005 0 0 0

Основні засоби: 1010 4375 3940 0

первісна вартість 1011 7797 7427 0

знос 1012 3422 3487 0

Інвестиційна
нерухомість:

1015 0 0 0

первісна вартість 1016 0 0 0

знос 1017 0 0 0

Д овгострокові
біологічні активи:

1020 0 0 0

первісна вартість 1021 0 0 0

накопичена
амортизація

1022 0 0 0

Д овгострокові
фінансові інвестиції:
які обліковуються за
метод ом участі в
капіталі інших
під приємств

1030
0 0 0

інші фінансові
інвестиції

1035 2 2 0

Д овгострокова
д ебіторська
заборгованість

1040 2321 0 0

Від строчені под аткові
активи

1045 30 2 0

Гуд віл 1050 0 0 0

Від строчені аквізиційні
витрати

1060 0 0 0

Залишок коштів у
централізованих
страхових резервних
фонд ах

1065 0 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0 0

Усього за розд ілом I 1095 7200 3949 0

II. Оборотні активи

Запаси 1100 1021 1681 0



Виробничі запаси 1101 1021 1681 0

Незавершене
виробництво

1102 0 0 0

Готова прод укція 1103 0 0 0

Товари 1104 0 0 0

Поточні біологічні
активи

1110 0 0 0

Д епозити
перестрахування

1115 0 0 0

Векселі од ержані 1120 990 836 0

Д ебіторська
заборгованість за
прод укцію, товари,
роботи, послуги

1125 844 69 0

Д ебіторська
заборгованість за
розрахунками:
за вид аними авансами

1130
0 0 0

з бюд жетом 1135 18 296 0

у тому числі з под атку
на прибуток

1136 0 265 0

з нарахованих д оход ів 1140 347 223 0

із внутрішніх
розрахунків

1145 0 0 0

Інша поточна
д ебіторська
заборгованість

1155 472 2143 0

Поточні фінансові
інвестиції

1160 0 0 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 10808 5555 0

Готівка 1166 252 198 0

Рахунки в банках 1167 8597 4839 0

Витрати майбутніх
період ів

1170 0 0 0

Частка перестраховика
у страхових резервах

1180 0 0 0

у тому числі в:
резервах
д овгострокових
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 0 0 0

Усього за розд ілом II 1195 14500 10803 0

III. Необоротні активи,
утримувані д ля
прод ажу, та групи
вибуття

1200 0 0 0

Баланс 1300 21700 14752 0

Пасив Ко д  ряд ка На по чато к звітно го
періо д у

На кінец ь звітно го
періо д у

На д ату перехо д у на
міжнаро д ні
станд арти

фінансо во ї звітно сті

I. Власний капітал

Зареєстрований
(пайовий) капітал

1400 7001 7001 0

Внески д о
незареєстрованого
статутного капіталу

1401 0 0 0

Капітал у д ооцінках 1405 0 0 0

Д од атковий капітал 1410 8 8 0

Емісійний д охід 1411 0 0 0

Накопичені курсові
різниці

1412 0 0 0

Резервний капітал 1415 184 227 0

Нерозпод ілений
прибуток (непокритий
збиток)

1420 719 313 0



Неоплачений капітал 1425 0 0 0

Вилучений капітал 1430 0 0 0

Інші резерви 1435 0 0 0

Усього за розд ілом I 1495 7912 7549 0

II. Д овгострокові
зобов’язання і
забезпечення

Від строчені под аткові
зобов’язання

1500 0 0 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0

Д овгострокові кред ити
банків

1510 0 0 0

Інші д овгострокові
зобов’язання

1515 0 0 0

Д овгострокові
забезпечення

1520 0 0 0

Д овгострокові
забезпечення витрат
персоналу

1521 0 0 0

Цільове фінансування 1525 0 0 0

Благод ійна д опомога 1526 0 0 0

Страхові резерви, у
тому числі:

1530 0 0 0

резерв д овгострокових
зобов’язань; (на
початок звітного
період у)

1531 0 0 0

резерв збитків або
резерв належних
виплат; (на початок
звітного період у)

1532 0 0 0

резерв незароблених
премій; (на початок
звітного період у)

1533 0 0 0

інші страхові резерви;
(на початок звітного
період у)

1534 0 0 0

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0

Призовий фонд 1540 0 0 0

Резерв на виплату
д жек-поту

1545 0 0 0

Усього за розд ілом II 1595 0 0 0

IІІ. Поточні
зобов’язання і
забезпечення

Короткострокові
кред ити банків

1600 123 54 0

Векселі вид ані 1605 0 0 0

Поточна кред иторська
заборгованість:
за д овгостроковими
зобов’язаннями

1610 0 0 0

за товари, роботи,
послуги

1615 98 81 0

за розрахунками з
бюд жетом

1620 726 184 0

за у тому числі з
под атку на прибуток

1621 204 0 0

за розрахунками зі
страхування

1625 171 102 0

за розрахунками з о
плати праці

1630 413 256 0

за од ержаними
авансами

1635 0 0 0

за розрахунками з
учасниками

1640 0 0 0

із внутрішніх
розрахунків

1645 0 0 0

за страховою
д іяльністю

1650 0 0 0

Поточні забезпечення 1660 47 41 0

Д оход и майбутніх
період ів

1665 0 0 0

Від строчені комісійні
д оход и від

1670 0 0 0



д оход и від
перестраховиків

Інші поточні
зобов’язання

1690 12210 6485 0

Усього за розд ілом IІІ 1695 13788 7203 0

ІV. Зобов’язання,
пов’язані з
необоротними
активами,
утримуваними д ля
прод ажу, та групами
вибуття

1700 0 0 0

V. Чиста вартість
активів нед ержавного
пенсійного фонд у

1800 0 0 0

Баланс 1900 21700 14752 0

Примітки: д /н

Керівник  

(під пис)

Коміссаров Юрій Волод имирович

 

Головний бухгалтер  

(під пис)

Д емченко Юлія Миколаївна

 



Код и

  Д ата (рік,
місяць, число)

01.01.2014

Під приємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС"

за ЄД РПОУ 22116499

Територія  за КОАТУУ 8036100000

Орган д ержавного
управління

 за СПОД У

Організаційно-правова
форма господ арювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид  економічної д іяльності Над ання інших фінансових послуг (крім страхування та
пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

за КВЕД 64.99

Од иниця виміру тис. грн.   

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.

I. Фінансові результати

Стаття Ко д  ряд ка За звітний періо д За анало гічний
періо д

по перед ньо го  ро ку

Чистий д охід  від  реалізації прод укції (товарів,
робіт, послуг)

2000 24208 27497

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0

Премії під писані, валова сума 2011 0 0

Премії, перед ані 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 прод укції (товарів,
робіт, послуг)

2050 ( 15440 ) ( 16079 )

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

Вало вий:
 прибуток 2090

8768 11418

 збиток 2095 ( 0  ) ( 0  )

Д охід  (витрати) від  зміни у резервах
д овгострокових зобов’язань

2105 0 0

Д охід  (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 д оход и 2120 719 319

Д охід  від  зміни вартості активів, які оцінюються
за справед ливою вартістю

2121 0 0

Д охід  від  первісного визнання біологічних
активів і сільськогоспод арської прод укції

2122 0 0

Ад міністративні витрати 2130 ( 6415 ) ( 9343 )

Витрати на збут 2150 ( 727 ) ( 422 )

Інші операційні витрати 2180 ( 1401 ) ( 738 )

Витрат від  зміни вартості активів, які оцінюються
за справед ливою вартістю

2181 ( 0  ) ( 0  )

Витрат від  первісного визнання біологічних
активів і сільськогоспод арської прод укції

2182 ( 0  ) ( 0  )

Ф інансо вий результат від  о перац ійно ї
д іяльно сті:
 прибуток

2190
944 1234

 збиток 2195 ( 0  ) ( 0  )

Д охід  від  участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові д оход и 2220 145 301

Інші д оход и 2240 6 1

Д охід  від  благод ійної д опомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 33 ) ( 30 )

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

Інші витрати 2270 ( 638 ) ( 148 )

Прибуток (збиток) від  впливу інфляції на
монетарні статті

2275 0 0



Ф інансо вий результат д о  о по д аткування:
 прибуток 2290

424 1358

 збиток 2295 ( 0  ) ( 0  )

Витрати (д охід ) з под атку на прибуток 2300 -231 -480

Прибуток (збиток) від  припиненої д іяльності
після опод аткування

2305 0 0

Чистий фінансо вий результат:
 прибуток 2350

193 878

 збиток 2355 ( 0  ) ( 0  )

II. Сукупний д охід

Стаття Ко д  ряд ка За звітний періо д За анало гічний
періо д

по перед ньо го  ро ку

Д ооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

Д ооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0

Накопичені курсові різниці 2410 0 0

Частка іншого сукупного д оход у асоційованих та
спільних під приємств

2415 0 0

Інший сукупний д охід 2445 0 0

Інший сукупний д охід  д о опод аткування 2450 0 0

Под аток на прибуток, пов’язаний з іншим
сукупним д оход ом

2455 0 0

Інший сукупний д охід  після опод аткування 2460 0 0

Сукупний д охід  (сума ряд ків 2350, 2355 та 2460) 2465 193 878

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 6017 4983

Витрати на оплату праці 2505 8288 10552

Від рахування на соціальні заход и 2510 2721 3497

Амортизація 2515 1036 961

Інші операційні витрати 2520 5069 6410

Разом 2550 23131 26403

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Серед ньорічна кількість простих акцій 2600 0 0

Скоригована серед ньорічна кількість простих
акцій

2605 0 0

Чистий прибуток (збиток) на од ну просту акцію 2610 0 0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на од ну
просту акцію

2615 0 0

Д ивід енд и на од ну просту акцію 2650 0 0

Примітки: д /н

Керівник  

(під пис)

Коміссаров Юрій Волод имирович

 

Головний бухгалтер  

(під пис)

Д емченко Юлія Миколаївна

 



Код и

  Д ата (рік,
місяць, число)

01.01.2014

Під приємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС"

за ЄД РПОУ 22116499

Територія  за КОАТУУ 8036100000

Організаційно-правова
форма господ арювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид  економічної д іяльності Над ання інших фінансових послуг (крім страхування та
пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

за КВЕД 64.99

Од иниця виміру тис. грн.   

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття Ко д  ряд ка За звітний періо д За анало гічний
періо д

по перед ньо го  ро ку

1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної д іяльності

Над ход ження від :
Реалізації прод укції (товарів, робіт, послуг) 3000

1221187 1414703

Повернення под атків і зборів 3005 31 82

у тому числі под атку на д од ану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 224 10

Над ход ження від  отримання субсид ій, д отацій 3011 0 0

Над ход ження авансів від  покупців і замовників 3015 18 0

Над ход ження від  повернення авансів 3020 91 97

Над ход ження від  від сотків за залишками коштів
на поточних рахунках

3025 149 161

Над ход ження від  боржників неустойки (штрафів,
пені)

3035 0 15

Над ход ження від  операційної оренд и 3040 31 0

Над ход ження від  отримання роялті, авторських
винагород

3045 0 0

Над ход ження від  страхових премій 3050 0 0

Над ход ження фінансових установ від
повернення позик

3055 0 0

Інші над ход ження 3095 211 5941

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100

( 1210522 ) ( 1393740 )

Праці 3105 ( 7057 ) ( 9653 )

Від рахувань на соціальні заход и 3110 ( 3276 ) ( 4083 )

Зобов'язань з под атків і зборів 3115 ( 5069 ) ( 5660 )

Витрачання на оплату зобов'язань з под атку на
прибуток

3116 ( 783 ) ( 292 )

Витрачання на оплату зобов'язань з под атку на
д од ану вартість

3117 ( 2808 ) ( 3636 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших
под атків і зборів

3118 ( 1478 ) ( 1732 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 95 ) ( 0  )

Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 31 ) ( 0  )

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 5 ) ( 0  )

Витрачання на оплату зобов’язань за
страховими контрактами

3150 ( 0  ) ( 0  )

Витрачання фінансових установ на над ання
позик

3155 ( 0  ) ( 0  )

Інші витрачання 3190 ( 275 ) ( 3449 )

Чистий рух коштів від  операційної д іяльності 3195 -4388 4424

II. Рух коштів у результаті інвестиційної
д іяльності

Над ход ження від  реалізації:
фінансових інвестицій

3200 0 0

необоротних активів 3205 793 198

Над ход ження від  отриманих:
від сотків

3215 0 137

д ивід енд ів 3220 0 0



Над ход ження від  д еривативів 3225 0 0

Над ход ження від  погашення позик 3230 939 0

Над ход ження від  вибуття д очірнього
під приємства та іншої господ арської од иниці

3235 0 0

Інші над ход ження 3250 0 111

Витрачання на прид бання:
фінансових інвестицій

3255 ( 0  ) ( 0  )

необоротних активів 3260 ( 1484 ) ( 1278 )

Виплати за д еривативами 3270 ( 0  ) ( 0  )

Витрачання на над ання позик 3275 ( 457 ) ( 0  )

Витрачання на прид бання д очірнього
під приємства та іншої господ арської од иниці

3280 ( 0  ) ( 0  )

Інші платежі 3290 ( 0  ) ( 150 )

Чистий рух коштів від  інвестиційної д іяльності 3295 -209 -982

III. Рух коштів у результаті фінансової д іяльності

Над ход ження від :
Власного капіталу

3300 0 0

Отримання позик 3305 24759 13926

Над ход ження від  прод ажу частки в д очірньому
під приємстві

3310 0 0

Інші над ход ження 3340 0 0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 ( 0  ) ( 0  )

Погашення позик 3350 ( 24828 ) ( 13858 )

Сплату д ивід енд ів 3355 ( 554 ) ( 568 )

Витрачання на сплату від сотків 3360 ( 33 ) ( 0  )

Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренд и

3365 ( 0  ) ( 0  )

Витрачання на прид бання частки в д очірньому
під приємстві

3370 ( 0  ) ( 0  )

Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у д очірніх під приємствах

3375 ( 0  ) ( 0  )

Інші платежі 3390 ( 0  ) ( 0  )

Чистий рух коштів від  фінансової д іяльності 3395 -656 -500

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -5253 2942

Залишок коштів на початок року 3405 10808 7866

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0

Залишок коштів на кінець року 3415 5555 10808

Примітки: д /н

Керівник  

(під пис)

Коміссаров Юрій Волод имирович

 

Головний бухгалтер  

(під пис)

Д емченко Юлія Миколаївна

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття Ко д  ряд ка За звітний періо д За анало гічний періо д
по перед ньо го  ро ку

над хо д ження вид ато к над хо д ження вид ато к

1 2 3 4 5 6

I. Рух коштів у
результаті
операційної
д іяльності

Прибуток (збиток)
від  звичайної
д іяльності д о
опод аткування

3500

Коригування на:
амортизацію
необоротних
активів

3505 X X

збільшення
(зменшення)
забезпечень

3510



збиток (прибуток)
від
нереалізованих
курсових різниць

3515

збиток (прибуток)
від  неопераційної
д іяльності та інших
негрошових
операцій

3520

Прибуток (збиток)
від  участі в капіталі

3521

Зміна вартості
активів, які
оцінюються за
справед ливою
вартістю, та д охід
(витрати) від
первісного
визнання

3522

Збиток (прибуток)
від  реалізації
необоротних
активів,
утримуваних д ля
прод ажу та груп
вибуття

3523

Збиток (прибуток)
від  реалізації
фінансових
інвестицій

3524

Зменшення
(від новлення)
корисності
необоротних
активів

3526

Фінансові витрати 3540 X X

Зменшення
(збільшення)
оборотних активів

3550

Збільшення
(зменшення)
запасів

3551

Збільшення
(зменшення)
поточних
біологічних активів

3552

Збільшення
(зменшення)
д ебіторської
заборгованості за
прод укцію, товари,
роботи, послуги

3553

Зменшення
(збільшення) іншої
поточної
д ебіторської
заборгованості

3554

Зменшення
(збільшення)
витрат майбутніх
період ів

3556

Зменшення
(збільшення) інших
оборотних активів

3557

Збільшення
(зменшення)
поточних
зобов'язань

3560

Грошові кошти від
операційної
д іяльності

3570

Збільшення
(зменшення)
поточної
кред иторської
заборгованості за
товари, роботи,
послуги

3561

Збільшення
(зменшення)
поточної
кред иторської
заборгованості за
розрахунками з б
юд жетом

3562

Збільшення 3563



(зменшення)
поточної
кред иторської
заборгованості за
розрахунками зі
страхування

Збільшення
(зменшення)
поточної
кред иторської
заборгованості за
розрахунками з о
плати праці

3564

Збільшення
(зменшення)
д оход ів майбутніх
період ів

3566

Збільшення
(зменшення) інших
поточних
зобов’язань

3567

Сплачений
под аток на
прибуток

3580 X X

Сплачені від сотки 3585 X X

Чистий рух коштів
від  операційної
д іяльності

3195

II. Рух коштів у
результаті
інвестиційної
д іяльності

Над ход ження від
реалізації:
фінансових
інвестицій

3200 X X

необоротних
активів

3205 X X

Над ход ження від
отриманих:
від сотків

3215 X X

д ивід енд ів 3220 X X

Над ход ження від
д еривативів

3225 X X

Над ход ження від
погашення позик

3230 X X

Над ход ження від
вибуття
д очірнього
під приємства та
іншої
господ арської
од иниці

3235 X X

Інші над ход ження 3250 X X

Витрачання на
прид бання:
фінансових
інвестицій

3255 X X ( )

необоротних
активів

3260 X X

Виплати за
д еривативами

3270 X X

Витрачання на
над ання позик

3275 X X

Витрачання на
прид бання
д очірнього
під приємства та
іншої
господ арської
од иниці

3280 X X

Інші платежі 3290 X X

Чистий рух коштів
від  інвестиційної
д іяльності

3295

III. Рух коштів у
результаті
фінансової
д іяльності

Над ход ження від :
Власного капіталу

3300 X X

Отримання позик 3305 X X



Над ход ження від
прод ажу частки в
д очірньому
під приємстві

3310 X X

Інші над ход ження 3340 X X

Витрачання на:
Викуп власних
акцій

3345 X X

Погашення позик 3350 X X

Сплату д ивід енд ів 3355 X X

Витрачання на
сплату від сотків

3360 X X

Витрачання на
сплату
заборгованості з
фінансової
оренд и

3365 X X

Витрачання на
прид бання частки
в д очірньому
під приємстві

3370 X X

Витрачання на
виплати
неконтрольованим
часткам у д очірніх
під приємствах

3375 X X

Інші платежі 3390 X X

Чистий рух коштів
від  фінансової
д іяльності

3395

Чистий рух
грошових коштів за
звітний період

3400

Залишок коштів на
початок року

3405 X X

Вплив зміни
валютних курсів на
залишок коштів

3410

Залишок коштів на
кінець року

3415

Примітки:

Керівник  

(під пис)
 

Головний бухгалтер  

(під пис)
 



Код и

  Д ата (рік,
місяць, число)

01.01.2014

Під приємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС"

за ЄД РПОУ 22116499

Територія  за КОАТУУ 8036100000

Орган д ержавного
управління

 за СПОД У

Організаційно-правова
форма господ арювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид  економічної д іяльності Над ання інших фінансових послуг (крім страхування та
пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

за КВЕД 64.99

Од иниця виміру тис. грн.   

Звіт про власний капітал
за 2013 рік

Стаття Ко д
ряд ка

Зареєстро ваний
капітал

Капітал у
д о о ц інках

До д атко вий
капітал

Резервний
капітал

Неро зпо д ілений
прибуто к

(непо критий
збито к)

Нео плачений
капітал

Вилучений
капітал

Всьо го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на
початок року

4000 7001 0 33 184 963 0 0 8181

Ко ригування:
Зміна облікової
політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення
помилок

4010 0 0 -25 0 -244 0 0 -269

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований
залишок на
початок року

4095 7001 0 8 184 719 0 0 7912

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

4100 0 0 0 0 193 0 0 193

Інший сукупний
д охід  за звітний
період

4110 0 0 0 0 0 0 0 0

Д ооцінка (уцінка)
необоротних
активів

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Д ооцінка (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 д оход у
асоційованих і
спільних
під приємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний
д охід

4116 0 0 0 0 0 0 0 0

Ро зпо д іл
прибутку:
Виплати
власникам
(д ивід енд и)

4200 0 0 0 0 -560 0 0 -560

Спрямування
прибутку д о
зареєстрованого
капіталу

4205 0 0 0 0 0 0 0 0

Від рахування д о
резервного
капіталу

4210 0 0 0 43 -43 0 0 0

Сума чистого
прибутку, належна
д о бюд жету
від повід но д о
законод авства

4215 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових) фонд ів

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку на

4225 0 0 0 0 0 0 0 0



прибутку на
матеріальне
заохочення

Внески
учасників:
Внески д о
капіталу

4240 0 0 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

Перепрод аж
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 4 0 0 4

Прид бання
(прод аж)
неконтрольованої
частки в
д очірньому
під приємстві

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у
капіталі

4295 0 0 0 43 -406 0 0 -363

Залишок на кінець
року

4300 7001 0 8 227 313 0 0 7549

Примітки: д /н
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Примітки д о фінансової звітності, склад еної від повід но д о міжнарод них станд артів
фінансової звітності

Примітки д о фінансової звітності 
Приватного акціонерного товариства «Запоріжзв’язоксервіс» 

за 2013 року
1. Основи пред ставлення фінансової звітності

ПрАТ «Запоріжзв’язоксервіс» вед е бухгалтерський облік згід но із Законом України "Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність в Україні" від  16.07.99р. №996-ХІV (д алі - Закон №996) та Національними положеннями

(станд артами) бухгалтерського обліку (д алі – П(С)БО).
Фінансова звітність під приємства трансформується і над ається в органи статистики, НКЦПФР, Нацкомфінпослуг, НБУ
від повід но д о Міжнарод них станд артів бухгалтерського обліку (д алі – МСБО) та Міжнарод них станд артів фінансової

звітності (д алі – МСФЗ).
Д ата переход у на МСФЗ – 01.01.2013 року.

Узгод ження власного капіталу Товариства у звітності за П(С)БО з власним капіталом Товариства за МСФЗ д ля д ати
переход у на МСФЗ – 01 січня 2013 року та д ати закінчення звітного період у – 31 груд ня 2013 року:

Пояснення 1. При переход і на МСФЗ, від повід но д о вимог п.29 МСБО 16 «Основні засоби», д ля від ображення
основних засобів під приємством обрано мод ель собівартості. Від повід но, при трансформації балансу Товариства

станом на 01.01.2013 року та 31.12.2013 року за МСФЗ перераховано вартість основних засобів та нарахованої
амортизації без урахування д ооцінки, провед еної під приємством станом на 31.12.2012 року.

При трансформації балансу Товариства станом на 31.12.2013 року, вартість ремонтів та поліпшення основних засобів,
які в бухгалтерському обліку від несені д о склад у витрат (в межах 10% від  балансової вартості основних засобів),
перекласифікована та від несена на балансову вартість основних засобів; перерахована амортизація за 2013 рік.

Пояснення 2. При трансформації балансу Товариства станом на 01.01.2013 року та 31.12.2013 року за МСФЗ було
провед ено перекласифікацію статті “Незавершені капітальні інвестиції” в статтю “Основні засоби”. По статті

“Незавершені капітальні інвестиції” на початок та на кінець 2013 року обліковувались основні засоби, які ще не
введ ені в експлуатацію, вартістю від повід но 60,0  та 151,0  тис. грн. У балансі за МСФЗ ця сума включена д о

від повід них груп основних засобів.

Пояснення 3. Станом на 01.01.2013 року перекласифіковано з короткострокової д ебіторської заборгованості (ряд ок
1155 Балансу) у д овгострокову заборгованість працівників та засновників ПрАТ по д оговорам отримання

безвід соткових позик, термін погашення яких – від  18 д о 36 місяців. Станом на 31.12.2013 року д овгострокова
заборгованість від сутня в зв’язку з тим, що термін погашення заборгованості по зазначеним д оговорам настає в 2014

році.

Пояснення 4 . Після 01.01.2013 року вексельна заборгованість в сумі 990 тис. грн. за д омовленістю сторін перейшла у
розряд  д овгострокової.

Від повід но д о вимог п.46 МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», амортизована собівартість
вексельної заборгованості склала 836,0  тис.грн.:

Пояснення 5. У звітності за П(С)БО станом на 01 січня 2013 року було від ображено витрати майбутніх період ів (ряд ок
1170 Балансу, страхові виплати, під писка, тощо) на загальну суму 54,0  тис. грн., станом на 31.12.2013 року – 25,0

тис.грн. Згід но вимог МСФЗ при трансформації залишків балансу на 01 січня 2013 року та на 31.12.2013 року зазначені
суми було пере класифіковано як іншу поточну д ебіторську заборгованість.

Пояснення 6 . Згід но з МСБО 12 «Под аток на прибуток» розраховано тимчасові под аткові різниці за 2013 рік,
результатом стало нарахування від строчених под аткових активів на суму 2,0  тис. грн., пов'язаних із амортизацією
основних засобів та резервом від пусток. Станом на 01.01.2013 року від строчені под аткові активи склад али 30,0

тис.грн.

Пояснення 7. Згід но з вимогами МСБО 27 «Консолід ована та окрема фінансова звітність» зі Звіту про фінансовий
стан повністю виключено внутрішньогрупове сальд о, яке обліковувалось станом на 01.01.2013 року в сумі 515,0

тис.грн. по розрахунках з Філією "Берд янськзв’язоксервіс" (ряд ки 1145 та 1645 Балансу).

Внаслід ок трансформації фінансової звітності під приємства (д исконтування вексельної заборгованості, розрахунку
від строчених под аткових активів, перерахунку вартості основних засобів та амортизації) нерозпод ілений прибуток

під приємства зменшився на 88,0  тис.грн.; власний капітал під приємства зменшився на 126,0  тис.грн.

Таблиця 1 «Трансформація Балансу ПрАТ «Запоріжзв’язоксервіс» в зв’язку з переход ом на МСФЗ станом на
01.01.2013 та 31.12.2013 року»

тис.грн.
Актив Код  ряд ка На початок звітного період у Вплив переход у на МСФЗ За МСФЗ На кінець звітного період у Вплив

переход у на МСФЗ За МСФЗ Пояснення
1 2 3 4  5 6  7 8 9  

I. Необоротні активи 1000 517 -45 472 26 -21 5 1
Нематеріальні активи 

первісна вартість 1001 2 656 -45 2 611 2 676 -62 2 614 1
накопичена амортизація 1002 2 139 2 139 2 650 -41 2 609 1
Незавершені капітальні інвестиції 1005 60 -60 0  151 -151 0  2

Основні засоби 1010 4  448 -73 4  375 3 742 198 3 940 1
первісна вартість 1011 7 870 -73 7 797 7 374 53 7 427 1

знос 1012 3 422 3 422 3 632 -145 3 487 1
Інвестиційна нерухомість 1015 

Д овгострокові біологічні активи 1020 
Д овгострокові фінансові інвестиції: 1030 

які обліковуються за метод ом участі в капіталі інших під приємств 
інші фінансові інвестиції 1035 2 2 2 2 

Д овгострокова д ебіторська заборгованість 1040 39 2282 2 321 3
Від строчені под аткові активи 1045 30 30 2 2 6

Інші необоротні активи 1090 
Усього за розд ілом I 1095 5 066 2134 7 200 3 921 28 3 949 

II. Оборотні активи 1100 1 021 1 021 1 681 1 681 
Запаси 

Поточні біологічні активи 1110 0  0  
Векселi од ержанi 1120 990 990 990 -154 836 4

Д ебіторська заборгованість за прод укцію, товари, роботи, послуги 1125 844 844 69 69 
Д ебіторська заборгованість за розрахунками: 1130 

за вид аними авансами 
з бюд жетом 1135 18 18 296 296 

у тому числі з под атку на прибуток 1136 265 265 
з нарахованих д оход iв 1140 347 347 223 223 
iз внутрiшнiх розрахункiв 1145 515 -515 0  0  0  7 

Інша поточна д ебіторська заборгованість 1155 2 700 -2228 472 2118 25 2143 3, 5
Поточні фінансові інвестиції 1160 

Гроші та їх еквіваленти 1165 10 808 10 808 5555 5555 



Готiвка 1166 252 252 198 198 
Рахунки в банках 1167 8 597 8 597 4839 4839 

Витрати майбутніх період ів 1170 54 -54 0  25 -25 0  5
Інші оборотні активи 1190 

Усього за розд ілом II 1195 17 297 -2 797 14 500 10957 0  10803 
III. Необоротні активи, утримувані д ля прод ажу, та групи вибуття 1200 

Баланс 1300 22 363 -663 21 700 14878 -126 14752 
Пасив Код  ряд ка На початок звітного період у Вплив переход у на МСФЗ За МСФЗ На кінець звітного період у Вплив

переход у на МСФЗ За МСФЗ Пояснення
1 2 3 4  5 6  7 8 9  

I. Власний капітал 1400 7 001 7 001 7001 7001 
Зареєстрований капітал 

Капітал у д ооцінках 1405 179 -179 38 -38 1
Д од атковий капітал 1410 33 -25 8 8 8 

Резервний капітал 1415 184 184 227 227 
Нерозпод ілений прибуток (непокритий збиток) 1420 844 -125 719 401 -88 313 4 , 6

Неоплачений капітал 1425 
Вилучений капітал 1430 

Усього за розд ілом I 1495 8 241 -329 7 912 7675 -126 7549 
II. Д овгострокові зобов’язання і забезпечення 1500 

Від строчені под аткові зобов’язання 
Д овгострокові кред ити банків 1510 

Інші д овгострокові зобов’язання 1515 
Д овгострокові забезпечення 1520 

Цільове фінансування 1525 
Усього за розд ілом II 1595 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 1600 123 123 54 54 
Короткострокові кред ити банків 

Поточна кред иторська заборгованість за: 1610 
д овгостроковими зобов’язаннями 

товари, роботи, послуги 1615 109 -11 98 81 81 
розрахунками з бюд жетом 1620 438 +288 726 184 184 

у тому числі з под атку на прибуток 1621 45 +159 204 0  0  
розрахунками зі страхування 1625 179 -8 171 102 102 
розрахунками з оплати праці 1630 413 413 256 256 

iз внутрiшнiх розрахункiв 1645 515 -515 0  0  0  7
Поточні забезпечення 1660 47 47 41 41 

Д оход и майбутніх період ів 1665 
Інші поточні зобов’язання 1690 12 298 -88 12 210 6485 6485 
Усього за розд ілом IІІ 1695 14 122 -334 13 788 7203 0  7203 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними д ля прод ажу, та групами вибуття 1700 
Баланс 1900 22 363 -663 21 700 14878 -126 14752 

2. Примітки д о Форми №1 «Баланс»
2.1. Примітки д о статті «Нематеріальні активи»:

- ряд ки 1000 «Залишкова вартість», 1001 «Первісна вартість», 1002 «Накопичена амортизація» Балансу.
Облік нематеріальних активів вед еться від повід но д о вимог П(С)БО 8 "Нематеріальні активи". В кінці року

під приємство трансформує д ані щод о нематеріальних активів та від ображає їх в фінансовій звітності від повід но д о
Міжнарод ного станд арту бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи».

Д ля нарахування амортизації нематеріальних активів використовується прямолінійний метод . Очікувані терміни
корисного використання і метод  нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного звітного період у, при цьому

всі зміни в оцінках від биваються в звітності без перерахування порівняльних показників.
Нематеріальні активи списуються при прод ажі або коли від  його майбутнього використання або вибуття не очікується

економічних вигод . Д охід  або збиток від  списання нематеріального активу, що є різницею між чистими сумами від
вибуття і балансовою вартістю активу, включається в звіт про сукупні д оход и і витрати у момент списання.

Нематеріальні активи станом на 31.12.2013 року склад ають:
По залишковій вартості на суму 5,0  тис.грн.
Накопичена амортизація 2 609,0  тис.грн.

Первісна вартість становить 2 614,0  тис.грн. 
Під приємство має наступні нематеріальні активи – програмне забезпечення, права д оступу д о віртуальної мережі,

ліцензія, свід оцтво на знак д ля товарів та послуг, стартові пакети.
Протягом 2013 року прид бано та введ ено в експлуатацію нематеріальні активи первісною вартістю 3,0  тис.грн.

2.2. Примітки д о статті «Основні засоби»:
- ряд ки 1010 «Залишкова вартість», 1011 «Первісна вартість», 1012 «Накопичена амортизація» Балансу.

Облік основних засобів зд ійснюється від повід но д о П(С)БО 7 «Основні засоби» та розкриття інформації у
фінансовій звітності зд ійснюється від повід но д о МСБО 16 «Основні засоби». 

Базою оцінки д ля визнання балансової вартості об'єктів основних засобів згід но з МСБО є є їх собівартість мінус
буд ь-яка накопичена амортизація та буд ь-які накопичені збитки від  зменшення корисності.

Д ля нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів використовується прямолінійний метод ,
який згід но облікової політики під приємства, враховує строк корисного використання активу д ля кожного активу
конкретно, або д ля групи под ібних активів. Ліквід аційна вартість об’єктів основних засобів д орівнює 0 ,01 грн. 

Ліквід аційна вартість, терміни корисного використання і метод  нарахування амортизації перед ивляються на кінець
кожного фінансового року. Вплив буд ь-яких змін, що виникають від  оцінок, зроблених в поперед ні період и,

враховується як зміна облікової оцінки.
Д охід  або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквід ації об'єкту основних засобів, визначається як різниця

між сумами від  прод ажу і балансовою вартістю активу і признається в прибутках і збитках. 
Д ля цілей від ображення в фінансовій звітності основні засоби класифікуються за такими групами:

Назва Первісна вартість Знос Залишкова вартість Строки корисної експлуатації
Буд инки та споруд и 2 539,0  549,0  1 990,0  10 – 20 років
Машини та облад нання 931,0  256,0  675,0  10 – 12 років

Автомобілі 600,0  160,0  440,0  10 років
Меблі та прилад д я 386,0  279,0  107,0  10 – 12 років

Офісне облад нання 2 971,0  2 243,0  728,0  8 -12 років
Всього 7 427,0  3 487,0  3 940,0  

Основні засоби станом на 31.12.2013 року склад ають:
По залишковій вартості на суму 3 940,0  тис.грн.

Накопичена амортизація 3 487,0  тис.грн.
Первісна вартість становить 7 427,0  тис.грн.

Оформлені у заставу основні засоби за кред итними д оговорами:
-ПАТ «Кред і Агріколь Банк» автомобіль KIA OPTIMA

Над ійшло за 2013 рік основних засобів на суму 1187,0  тис. грн., вибуло – 1 758,0  тис. грн., нарахований знос по
вибувшим основним засобам – 457,0  тис. грн.

2.3. Примітки д о ряд ка 1040 «Д овгострокова д ебіторська заборгованість» Балансу:



Д ебіторська заборгованість оцінюється на д ату балансу за справед ливою вартістю, д овгострокова д ебіторська
заборгованість – за амортизованої собівартістю.

Станом на 01.01.2013 року д овгострокова д ебіторська заборгованості склад ала 2 321,0  тис.грн. та включала
заборгованість працівників та засновників ПрАТ по отриманим безвід сотковим позикам, термін погашення яких – від

18 д о 36 місяців. 
Станом на 31.12.2013 року д овгострокова заборгованість від сутня в зв’язку з тим, що термін погашення

заборгованості по зазначеним д оговорам настає в 2014 році.

2.4 . Примітки д о ряд ка 1100 «Запаси» Балансу:
При вибутті запасів д ля оцінки використовується метод  ід ентифікованої собівартості. Метод и оцінки протягом

звітного період у не змінювались. 
Всі запаси від повід ають критеріям визнання. Запасів в заставі немає. 

Станом на 31.12.2013 року під приємство має запаси в сумі 1 681,0  тис.грн., в тому числі: 
• сировина й матеріали – 1 588,0  тис.грн.;

• паливо – 15,0  тис.грн.;
• буд івельні матеріали – 13,0  тис.грн.;

• запасні частини – 53,0  тис.грн.;
• інші матеріали – 5,0  тис.грн.;

• МШП – 7,0  тис.грн.
На кінець року невизнаних активів немає. 

2.5. Примітки д о ряд ка 1120 «Векселi од ержанi» Балансу:
Від повід но д о вимог п.46 МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», на д ату балансу д ебіторська

заборгованість за од ержаним векселем за амортизованої собівартістю склала 836,0  тис.грн.
Основний д ебітор:

Д ебітор Заборгованість, грн. Серія та № векселя Термін погашення векселя
ТОВ «ВКФ «ГЮСС» 836 149,0  АА №0092401 14.01.2025

2.6 . Примітки д о ряд ка 1045 «Від строчені под аткові активи» Балансу:
Балансова вартість від строчених под аткових активів перегляд ається на кінець кожного звітного період у і

зменшується, якщо ймовірність отримання в майбутньому опод атковуваного прибутку, д остатньої д ля повного або
часткового використання цих активів, більш не є високою.

Від строчені под аткові активи та зобов'язання з под атку на прибуток розраховуються з використанням ставок
опод аткування, встановлених законод авством, що набрали або практично набрали чинності на звітну д ату, які

імовірно д іятимуть у період  реалізації под аткового активу або погашення зобов'язання. 
Згід но з МСБО 12 «Под аток на прибуток» від строчені под аткові активи станом на 01.01.2013 року склали 30,0  тис.грн.,

станом на 31.12.2013 – 2,0  тис.грн. – тимчасові под аткові різниці, пов'язані із амортизацією основних засобів та
резервом від пусток. 

2.7. Примітки д о ряд ка 1055 «Інша поточна д ебіторська заборгованість» Балансу:
Станом на 31.12.2013 інша поточна д ебіторська заборгованість склад ає 2 143,0  тис.грн. та включає д ебіторську

заборгованість по заборгованість працівників та засновників ПрАТ по отриманим безвід сотковим позикам – 1 881,0
тис.грн., витрати майбутніх період ів – 25,0  тис.грн., по  розрахунках з постачальниками – 95,0  тис.грн., розрахунках з

д ержавними цільовими фонд ами в сумі 22,0  тис.грн., інша заборгованість – 120,0  тис.грн.

2.8. Примітки д о ряд ків 1165 «Гроші та їх еквіваленти», 1166 «Готівка», 1167 «Рахунки в банках» Балансу:
Грошові кошти включають грошові кошти в касі, на рахунках у банках та грошові кошти, внесені в каси банків д ля

под альшого їх зарахування на поточні рахунки під приємства.
Грошові кошти в національній валюті станом на 31.12.2013 року склад ають – 5 555,0  тис. грн., у т.ч. в касі – 198,0  тис.
грн., на поточному рахунку – 4  839,0  тис. грн., грошові кошти в д орозі – 518,0  тис.грн. Грошей на д епозитних рахунках

немає

2.9 . Примітки д о ряд ка 1400 Балансу “Статутний капітал”
Статутний капітал протягом 2013 року не змінювався.

Розмір статутного капіталу станом на 31 груд ня 2013 року:
- заявлений – 7 001 000 грн.;
- оплачений – 7 001 000 грн.

Склад  та структура статутного капіталу:
- кількість акцій – 700 100 шт.;
- вид и акцій – прості іменні;

- номінальна вартість од нієї акції – 10,0  грн.;
- форма існування – безд окументарна.

Свід оцтво про реєстрацію випуску цінних паперів, вид ане Запорізьким територіальним управлінням Д КЦПФР,
реєстраційний номер 11/08/1/11, д ата реєстрації 09.02.2011 року.

Кількість акціонерів протягом року не змінювалась. 
Акціонерами, істотна участь яких у капіталі становить не менше 5 від сотків, є:

Товариство з обмеженою від повід альністю Виробничо-комерційна фірма «ГЮСС», частка в статутному капіталі
79,63%, Коміссаров Юрій Волод имирович – 12,39 % ; Ганзіна Г.О., частка в статутному капіталі – 7,98 % 

Випуск нових акцій за грошові кошти на протязі 2013 року – не було.
Анульовані на протязі 2013 року акції – від сутні.

Від критої під писки та випуску цінних паперів за період  перевірки не було. На д ату зд ійснення ауд иторської перевірки
інші зміни д о статуту в органах д ержавної ад міністрації не зареєстровані.

Реєстр та збереження цінних паперів Під приємства вед еться: 
Д епозитарій: ПАТ «Національний д епозитарій України», код  за ЄД РПОУ 30370711. Ад реса: 04001 м. Київ вул. Б.

Грінченка, буд .3. Ліцензія АВ № 581322, вид ана Д КЦПФР 25.05.2011 року.
Зберігач: ТОВ ФК «Емісія», код  за ЄД РПОУ 33961297. Ад реса: 69006 м. Запоріжжя вул. 40 років Рад янської України,

буд .6  кв.39. Ліцензія АВ №581170, вид ана Д КЦПФР 14.04.2011 року.

2.10. Примітки д о ряд ка 1415 Балансу «Резервний капітал» 
Резервний капітал на під приємстві створюється за рахунок нерозпод іленого прибутку згід но з д іючим

законод авством та засновницькими д окументами. Станом на 31.12.2013 року резервний капітал збільшився на 43,0
тис.грн. і склав 227,0  тис.грн.

2.11. Примітки д о ряд ка 1420 Балансу «Нерозпод ілений прибуток (непокритий збиток)» 
За звітний період  отримано прибуток в сумі 193,0  тис.грн. 

Нерозпод ілений прибуток в балансі станом на 31.12.2013 року склав 313,0  тис.грн. Зменшення нерозпод іленого
прибутку в 2013 році від булось в основному за рахунок виплачених д ивід енд ів засновникам під приємства.

2.12. Примітки д о статті «Поточна кред иторська заборгованість за» 
- ряд ки 1615 «товари, роботи, послуги», 1620 «розрахунками з бюд жетом», 1625 «розрахунками зі страхування», 1630

«розрахунками з оплати праці» Балансу.
Кред иторська заборгованість оцінюється при первинному визнанні за справед ливою вартістю.

Станом на 31.12.2013 року кред иторська заборгованість склад ає:
• за товари, роботи, послуги 81,0  тис.грн.;

• за розрахунками з бюд жетом – 184,0  тис.грн.;
• зі страхування – 102,0  тис.грн.;
• з оплати праці – 256,0  тис.грн. 

2.13. Примітки д о ряд ка 1660 «Поточні забезпечення» Балансу:
З метою рівномірного розпод ілу затрат протягом звітного року Товариством створено резерв д ля забезпечення



оплати від пусток. Сума забезпечення нараховується щомісяця в розмірі _9,30_% від  фактично нарахованої
заробітної плати працівникам. В кінці кожного року провод иться інвентаризація невикористаних від пусток та розміру

резерву д ля забезпечення оплати від пусток і, при необхід ності, провод иться коригування розміру резерву д ля
забезпечення оплати від пусток.

Станом на д ату балансу поточні забезпечення склад ають 41,0  тис.грн.
2.14. Примітки д о ряд ка 1690 «Інші поточні зобов’язання» Балансу:

• Станом на 31.12.2013 року інші поточні зобов’язання склад ають 6  485,0  тис.грн., в тому числі: по  розрахунках з
іншими кред иторами по платежам, строк сплати яких не настав – 6  270,0  тис.грн:

Найбільш вагомі кред итори: 
Назва кред итора Сума заборгованості, тис.грн. Строк виникнення заборгованості За що борг

ПАТ «Запоріжгаз» 962,6  Груд ень 2013 по газопостачанню та газифікації
ВАТ «Запоріжжяобленерго» 384,8 Груд ень 2013 за електроенергію

Концерн «МТМ» 2 757,0  Груд ень 2013 опалення та гарячу вод у
Основаніє МКП 970,6  Груд ень 2013 експлуатаційні витрати

• по розрахунках з іншими кред иторами строк сплати яких настав – 11,0  тис.грн.
• по розрахунках з іншими д ебіторами – 193,0  тис. грн.

• под атковому кред иту (рах.644) – 11,0  тис.грн.

3. Примітки д о Форми №2 «Звіт про фінансові результати»
Д оход и від  реалізації визнаються в розмірі справед ливої вартості винагород и, отриманої або яка під лягає

отриманню, і являють собою суми д о отримання за прод укцію та послуги, над ані в ход і звичайної господ арської
д іяльності, за вирахуванням повернень прод укції покупцями, знижок та за вирахуванням под атку на д од ану вартість

(ПД В).
Д оход и від  над ання послуг визнаються, коли: сума д оход ів може бути д остовірно визначена; існує ймовірність того ,

що економічні вигод и, пов'язані з операцією, над ійд уть Товариству і понесені або очікувані витрати, пов'язані з
операцією, можуть бути д остовірно визначені.

3.1. Примітки д о ряд ка 2000 Звіту «Чистий д охід  від  реалізації прод укцiї (товарiв, робiт, послуг)» Звіту 
За 2013 рік під приємство отримало чистий д охід  від  реалізації послуг з переказу грошових коштів у сумі 24 208,0

тис.грн. (без ПД В). 

3.2. Примітки д о ряд ка 2050 Звіту «Собівартість реалізованої прод укцiї (товарiв, робiт, послуг)» Звіту 
За результатами 2013 року собівартість реалізованих послуг склад ає 15 440,0  тис.грн., у т.ч.:

• матеріальні витрати – 5 802,0  тис.грн.;
• витрати на заробітну плату – 4  936,0  тис.грн.;

• від рахування із заробітної плати на соціальні заход и – 1 790,0  тис.грн.;
• амортизація – 790,0  тис.грн.;

• резерв забезпечення від пусток – 372,0  тис.грн.
• інші операційні витрати – 1 750,0  тис.грн.

3.3. Примітки д о ряд ка 2120 Звіту «Інші операційні д оход и» Звіту 
За 2013 рік під приємство отримало інші операційні д оход и – 719,0  тис.грн. (без ПД В). Вони пред ставляють собою

д охід  отриманий від :
• реалізації інших оборотних активів – 662,0  тис.грн.;

• операційної оренд и активів – 23,0  тис.грн.;
• інші д оход и від  операційної д іяльності – 34,0  тис.грн., в т.ч. компенсація працівниками понад лімітного мобільного

зв’язку. 

3.4 . Примітки д о ряд ка 2130 Звіту «Ад міністративні витрати» Звіту 
За результатами 2013 року ад міністративні витрати склад ають 6  415,0  тис.грн., у т.ч.:

• матеріальні витрати – 215,0  тис.грн.;
• витрати на заробітну плату – 2 758,0  тис.грн.;

• від рахування із заробітної плати на соціальні заход и – 900,0  тис.грн.;
• амортизація – 246,0  тис.грн.;

• резерв забезпечення від пусток – 222,0  тис.грн.
• інші операційні витрати – 2 075,0  тис.грн. (в т.ч. оренд а, електроенергія, опалення, експлуатаційні витрати).

3.5. Примітки д о ряд ка 2150 Звіту «Витрати на збут» Звіту 
За результатами 2013 року витрати на збут склад ають 727,0  тис.грн. (рекламні послуги).

3.6 . Примітки д о ряд ка 2180 Звіту «Інші операційні витрати» Звіту
Станом на 31.12.2013 року інші операційні витрати склали – 1 401,0  тис.грн. Вони пред ставляють собою:

• собівартість реалізованих виробничих запасів – 852,0  тис.грн.;
• послуги, пов’язані з реалізацією запасів – 4 ,0  тис.грн.

• витрати внаслід ок списання сумнівних та безнад ійних боргів – 18,0  тис.грн.;
• визнані штрафи, пені, неустойки – 144,0  тис.грн.;

• безоплатно перед ані послуги – 215,0  тис.грн.;
• послуги охорони – 26,0  тис.грн.

• від рахування на соціальні заход и з безоплатно над аних послуг – 31,0  тис.грн.
• інші витрати від  операційної д іяльності – 111,0  тис.грн.

3.7. Примітки д о ряд ка 2220 Звіту «Інші фінансові д оход и» Звіту 
Інші фінансові д оход и Товариства склали 145,0  тис.грн. – від сотки банку по залишках грошових коштів на поточних

рахунках.

3.8. Примітки д о ряд ка 2250 Звіту «Інші фінансові витрати» Звіту 
Інші фінансові витрати Товариства склали 33,0  тис.грн. – від сотки банку за користування кред итними коштами.

3.9 . Примітки д о ряд ка 2270 Звіту «Інші витрати» Звіту 
Інші витрати Товариства склали 638,0  тис.грн.:

• списання необоротних активів – 484,0  ис.грн.;
• сума д исконту по векселю – 154,0  тис.грн. (д ив. пояснення 4).

4 . Примітки д о Форми №3 «Звіт про рух грошових коштів»
Загальні над ход ження грошових коштів в 2013 році склали 1 221 942,0  тис.грн., в тому числі: 

- ряд ок 3000 Звіту «Над ход ження від  реалізації прод укції (товарів, робіт, послуг)» – над ход ження від  над ання послуг
щод о переказу грошових коштів – 1 221 187,0  тис.грн.

- ряд ок 3005 Звіту «Повернення под атків і зборів» в сумі 31,0  тис.грн. – повернення з бюд жету переплати з под атків та
зборів.

- ряд ок 3010 Звіту «Над ход ження від  цільового фінансування» в сумі 224,0  тис.грн. – лікарняні. 
- ряд ок 3025 Звіту «Над ход ження від  від сотків за залишками коштів на поточних рахунках» в сумі 149,0  тис.грн. –

від сотки, сплачені банком по залишках коштів на поточних рахунках. 

Загальні витрачання грошових коштів в 2013 році склали 1 226 330,0  тис.грн., в тому числі: 
- ряд ок 3100 Звіту «Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)» в сумі 1 210 522,0  тис.грн. – грошові кошти, сплачені

постачальникам за ТМЦ та над ані послуги.
- ряд ок 3105 Звіту «Витрачання на оплату працівникам» в сумі 7 057,0  тис.грн.– витрачені грошові кошти на виплату

заробітної плати працівникам.
- ряд ок 3110 Звіту «Від рахувань на соціальні заход и» в сумі 3 276,0  тис.грн.– витрачені грошові кошти на оплату



єд иного соціального внеску із заробітної плати працівників.
- ряд ок 3115 Звіту «Зобов'язань з под атків і зборів» в сумі 5 069,0  тис.грн.– витрачання на под атків і зборів в тому

числі: по  под атку на прибуток – 783,0  тис.грн., ПД В – 2 808,0  тис.грн., ПД ФО – 1 354,0  тис.грн., інших под атків та зборів
– 124,0  тис.грн.

Чистий рух грошових коштів від  операційної д іяльності від ’ємний – 4  388,0  тис.грн. 

Ряд ок 3205 Звіту «Над ход ження від  реалізації необоротних активів» склав 793,0  тис.грн. – над ход ження грошових
коштів від  прод ажу основних засобів.

Ряд ок 3230 Звіту «Над ход ження від  погашення позик» склав 939,0  тис.грн. – над ход ження грошових коштів від
погашення заборгованості по безвід сотковим позикам працівниками та засновниками ПрАТ.

Ряд ок 3260 Звіту «Витрачання на прид бання необоротних активів» склав 1 484,0  тис.грн. – прид бання основних
засобів та МНМА.

Ряд ок 3275 Звіту «Витрачання на над ання позик» склав 457,0  тис.грн. – над ання працівникам та засновникам ПрАТ
безвід соткових позик.

Як наслід ок, рух коштів від  інвестиційної д іяльності від ’ємний – 209,0  тис.грн.. 

Ряд ок 3305 Звіту «Отримання позик» склав 24 759,0  – отримання позик за короткостроковим кред итним д оговором з
ЗРУ ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «Кред і Агріколь Банк» у розмірі 76,0  тис.грн.

Ряд ок 3350 Звіту «Погашення позик» склав 24 828,0  тис.грн. та включає погашення позик за короткостроковим
кред итним д оговором з ЗРУ ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «Кред і Агріколь Банк» у розмірі 130,0  тис.грн.

Ряд ок 3355 Звіту «Витрачання на сплату д ивід енд ів» склав 554,0  тис.грн. виплата д ивід енд ів за результатами 2012
року засновникам під приємства.

Від повід но Ряд ок 3395 Звіту «Чистий рух коштів від  фінансової д іяльності» – від ’ємний та склад ає -656,0  тис.грн. 
Ряд ок 400 Звіту «Чистий рух коштів за звітний період » – від ’ємний і склав – 5 253,0  тис.грн. Залишок грошових коштів на

кінець року склав 5 555,0  тис.грн.

5. Примітки д о Форми №4 «Звіт про власний капітал»
5.1. Примітки д о ряд ка 4090 Звіту «Інші зміни» в сумі – 269,0  тис.грн. – зменшення д од аткового капіталу та суми
нерозпод іленого прибутку під приємства станом на 01.01.2013 року за рахунок виправлення помилок минулих

період ів.

5.2. Примітки д о ряд ка 4100 Звіту «Чистий прибуток (збиток) за звітний період »
За звітний період  ПрАТ «Запоріжзв’язоксервіс» отримав прибуток в сумі 193,0  тис.грн.

5.3. Примітки д о ряд ка 4200 Звіту « Виплати власникам (д ивід енд и)»
На під ставі Протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ «Запоріжзв’язоксервіс» №1 від  20.03.2013 року нараховані

та виплачені д ивід енд и за 2012 рік в розмірі 560 080 гривен., що склад ає 0 ,80 грн. на 1 акцію.
Станом на 31.12.2013 року власний капітал склав 7 549,0  тис.грн. Зменшення власного капіталу в 2013 році від булось

в основному за рахунок виплачених д ивід енд ів засновникам під приємства.

6 . Умовні зобов’язання та активи
Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання розкриваються у примітках д о

фінансової звітності, за винятком тих випад ків, коли ймовірність від току ресурсів, що втілюють економічні вигод и, є
незначною. Станом на 31.12.2013 року умовні зобов’язання від сутні.

7. Інформація за сегментами
Інформація про д оход и, витрати, активи і зобов’язання сегментів пред ставлена в розрізі над ання фінансових послуг

ПрАТ «Запоріжзв’язоксервіс» в м. Запоріжжі та м. Берд янську за 2013 рік.
Сегмент 1

Запоріжжя Сегмент 2
Берд янськ Разом

Д охід  від  реалізації 21 658,0  2 550,0  24 208,0
Інші операційні д оход и 718,0  1,0  719,0
Інші фінансові д оход и 106,0  39,0  145,0

Інші д оход и 6 ,0  0 ,0  6 ,0
Всього зовнішні д оход и 22 488,0  2 590,0  25 078,0

Собівартість реалізованих послуг 14 314,0  1 126,0  15 440,0
Валовий прибуток сегментів 8 174,0  1 464,0  9  638,0

Ад міністративні витрати 5 919,0  496,0  6  415,0
Витрати на збут 187,0  540,0  727,0

Інші операційні витрати 1 399,0  2,0  1 401,0
Інші витрати 635,0  3,0  638,0

Фінансові витрати 33,0  0 ,0  33,0
Всього витрати 8 173,0  1 041,0  9  214,0

Прибуток д о опод аткування 1,0  423,0  424,0
Витрати (д охід ) з под атку на прибуток 154,0  77,0  231,0

Чистий фінансовий результат -153,0  346,0  193,0

Сегментні активи 12 705,0  2 047,0  14 752,0
Сегментні зобов'язання 6  637,0  566,0  7 203,0

8. Інформація щод о д оговорів оренд и на протязі 2013 року 
Протягом 2013 року ПрАТ «Запоріжзв’язоксервіс» оренд увало приміщення д ля розміщення пунктів прийому платежів

від  населення. За результатами 2013 року оренд ні платежі на користь оренд од авців склали 1 140,0  тис.грн. по 118
д оговорам оренд и.

9 . Інформація щод о д ивід енд ів, сплачених протягом 2013 року 
На під ставі Протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ «Запоріжзв’язоксервіс» №1 від  20.03.2013 року нараховані

та виплачені д ивід енд и за 2012 рік в розмірі 560 080 гривен., що склад ає 0 ,80 грн. на 1 акцію.

10. Операції із пов’язаними особами
Протягом 2013 року ПрАТ «Запоріжзв’язоксервіс» сплачено стороннім організаціям за послуги з охорони та роумінгу,

над ані пов’язаній особі (засновнику), в сумі 215,0  тис.грн.
Станом на 31.12.2013 року на балансі ПрАТ рахується заборгованість по д оговору про над ання пов’язаним особам

(засновникам) безвід соткової позики в сумі 1 527,0  тис.грн.
Протягом року 2013 року нараховано та виплачено зарплату провід ному управлінському персоналу в сумі 1 366,0

тис.грн., інші виплати склали 100,0  тис.грн. (оренд а автомобіля).

11. Інша інформація
Згід но наказу від  17.01.2014 року №0078К звільнено з посад и д иректора ПрАТ «Запоріжзв’язоксервіс» Леушина А.М. 
Згід но наказу від  17.01.2014 року №0004К на посад у д иректора ПрАТ «Запоріжзв’язоксервіс» прийнято Іщенко О.Г.

Інші зміни в склад і посад ових осіб не від бувались.

Керівник Ю.В. Коміссаров



Головний бухгалтер Ю.М. Д емченко
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