
 

 
ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"БК "ЄВРОХОЛДИНГ" 

 
1. Застереження: Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія 
вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що 
подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, що підписали ці 
документи.. 
2. Інформація про емітента 
2.1. Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «БК «ЄВРОХОЛДИНГ» 
(надалі Товариство або Емітент) код ЄДРПОУ 37451168. 
2.2. Скорочене найменування: ТОВ «БК «ЄВРОХОЛДИНГ» 
2.3. Місцезнаходження (юридична адреса):  04655, м. Київ, вул. Полярна, будинок 20, літера А, офіс 
№17. 
2.4. Телефон:. :.(044)-500-1604 
2.5. Факс: :.(044)-500-1604; 
2.6. Електрона адреса: tov_ех@ ukr.net 
2.7. Дата заснування: Товариство з обмеженою відповідальністю «БК «ЄВРОХОЛДИНГ» 
зареєстроване Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 25 вересня 2006 року, 
номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  1 070 102 
0000 022590, було перейменоване згідно рішення Загальних зборів Учасників  Товариства (Протокол 
№1/2012 від 14 вересня 2012 року) з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМУР 
– 2006". 
2.8. Перелік засновників:  
На момент державної реєстрації засновниками Товариства були: 
- Косенко Микола Олександрович, паспорт серії МЕ №733275 виданий Солом’янським РКГУ МВС 

України в м. Києві 13.04.2006 р., зареєстрований м. Київ, вул. Суворова 7, кв. 1, ідетифікаційний 
номер 2689811957.  

.2.9. Структура управління емітентом: 
2.9.1. До органів управління та контролю Товариства входять: 

 Загальні збори Учасників; 
 Директор; 
 Ревізійна комісія. 

2.9.2. Вищим органом товариства є Загальні збори Учасників, які складаються з учасників Вищим 
керівним органом Товариства є Загальні збори учасників. Вони складаються з учасників Товариства 
або призначених ними представників. Представники учасників призначаються ними постійно або на 
певний строк. Учасник має право в будь-який час змінити свого представника на Загальних зборах 
учасників, повідомивши про це інших учасників. Учасник Товариства має право передавати свої 
повноваження на Загальних зборах іншому учаснику або представнику іншого учасника Товариства. 
Учасники володіють кількістю голосів, які пропорційні розміру їх частки в статутному капіталі. 
До компетенції Загальних зборів учасників Товариства відносяться: 
а) визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів 
та звітів про їх виконання; 
б) внесення змін і доповнень до установчих документів Товариства, зміна розміру його статутного  
капіталу; 
в) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів до статутного 
капіталу; 
г) вирішення питання про придбання Товариством частки (частини частки) учасника; 
д) вирішення питання про виключення учасника з Товариства; 
е) обрання та відкликання директора Товариства; 
є) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення 
повноважень відповідних контрольних органів; 
ж) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні 
підприємства, філії, представництва; затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку 



 

розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) з урахуванням вимог, 
передбачених ЗУ "Про Господарські товариства" та іншими законами, визначення порядку покриття 
збитків; 
з) вирішення питання про відчуження майна Товариства; 
и) прийняття до складу учасників Товариства нових учасників; 
і) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, 
затвердження ліквідаційного балансу; 
ї) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління 
Товариства; 
й) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження 
їх статутів та положень; 
к) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення його 
організаційної структури; 
л) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи для представлення інтересів учасників у 
випадках, передбачених законом. 
Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників, не можуть бути передані 
ними для вирішення інших питань діяльності Товариства. 
З питань, що зазначені у пунктах «а», «б», «д» рішення вважається прийнятим, якщо 
за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками 
загальної кількості голосів учасників Товариства. З решти питань - рішення приймаються простою 
більшістю голосів учасників присутніх на зборах. 
Загальні збори учасників Товариства скликаються не рідше двох разів на рік. Позачергові Загальні 
збори учасників скликаються на вимогу Директора Товариства або учасників Товариства, що 
володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів  від загальної кількості голосів учасників. 
Загальні збори учасників можуть передати на вирішення  директора Товариства окремі питання, крім 
тих, що входять до виключної компетенції загальних зборів. 
Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), 
які володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів. Брати участь у зборах з правом дорадчого 
голосц можуть члени виконавчих органів, які не є учасниками Товариства. 
Загальні збори учасників обирають із свого складу Голову загальних зборів Товариства. Голова 
загальних зборів організує ведення протоколу. Книга протоколів має бути у будь-який час надана 
учасникам Товариства. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів. 
Будь- хто з учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасників за 
умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. 
Про проведення загальних зборів Товариства учасники повідомляються письмово (поштовим 
повідомленням або під розписку особисто) з зазначенням часу і місця проведення загальних зборів та 
порядку денного, повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до дня скликання 
Загальних зборів учасників. 
Будь-хто з учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасників за 
умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку загальних зборів. Не пізніш як 
за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам Товариства повинна бути надана можливість 
ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного загальних зборів. З питань не включених 
до порядку денного рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на 
загальних зборах. 

 
2.9.3. Виконавчий орган Товариства 
Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства є 
директор. 
Директор обираться (призначається) та відкликається (звільняється) Загальними зборами учасників 
Товариства. 
Директор вирішує всі питання діяльності Товариства за винятком тих, що входять до виключної 
компетенції Загальних зборів учасників. 
Директор підзвітний Загальним зборам учасників і організує виконання їх рішень. Директор звітує 
перед Загальними зборами учасників, несе перед ними відповідальність за виконання їх рішень. 
Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові дня учасників Товариства. 
Директор діє від імені Товариства і керується в своїй діяльності установчими документами 



 

Товариства, рішеннями Загальних зборів учасників та чинним законодавством України. 
Директор на своїй посаді повинен діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно, вживати всіх 
необхідних заходів з метою недопущення спричинення збитків Товариству. 
Директор Товариства без довіреності виконує дії від імені Товариства, укладає та підписує від імені 
Товариства договори (угоди) та зовнішньоекономічні контракти, відкриває та закриває банківські 
рахунки Товариства, видає довіреності, приймає на роботу, звільняє з роботи найманих працівників 
Товариства, видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма 
працівниками, затверджує правила внутрішнього розпорядку Товариства, затверджує штатний розклад 
Товариства, має право першого підпису фінансових документів, виступає від імені Товариства і 
представляє його інтереси в стосунках з державними, судовими органами, підприємствами, 
організаціями, установами всіх форм власності і підпорядкування, громадянами.  
Директор наділяються правом розпоряджатися банківськими та іншими рахунками Товариства з 
правом першого підпису на розрахункових документах. 
Директор не може бути одночасно Головою загальних зборів Учасників Товариства. 

 
2.9.4. Ревізійна комісія. 
Контроль за фінансовою та господарською діяльністю директора Товариства здійснюється Ревізійною 
комісією (Ревізором) Товариства. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) Товариства  призначаються 
Загальними зборами учасників в порядку, кількості і відповідно до вимог встановленими 
законодавчими актами. Директор не може бути членом Ревізійної комісії Товариства (Ревізором). 
Перевірка діяльності директора Товариства проводиться Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства  
за дорученням Загальних зборів учасників, з власної ініціативи або на вимогу учасників. Ревізійна 
комісія (Ревізор) Товариства вправі вимагати від посадових осіб органів управління Товариства 
подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.  
Ревізійна комісія (Ревізор) доповідає результати проведених нею перевірок Загальним зборам 
учасників. 
Ревізійна комісія (Ревізор) складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної 
комісії (Ревізора) Загальні збори учасників Товариства не мають права затверджувати баланс 
Товариства. 
Ревізійна комісія  (Ревізор) має право порушувати питання про скликання Позачергових Загальних 
зборів учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання 
посадовими особами Товариства. 
Для проведення ревізій фінансової та господарської діяльності директора Товариства Ревізійна комісія 
(Ревізор) Товариства  може залучати аудиторів (аудиторські фірми). 

2.10. Предмет та мета діяльності емітента:  
Товариство створено з метою здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку. 
 Для здійснення статутних завдань предметом діяльності Товариства визначаються: 
 
Будівництво: 

 Діяльність у сфері архітектури та будівництва; 
 Архітектурний дизайн інтер'єра та екстер'єра; 
 Будівництво громадських та жилих будівель; 
 Знесення будівель та звільнення будівельних ділянок; 
 Виконання земляних робіт, в тому числі, екскавація і відсипання ґрунту, планування 

(нівелювання) земельних ділянок, улаштування написів, копання та засипання котлованів і 
траншей; 

 Виконання функцій замовника, забудовника, генпідрядника, генпроектувальника, інженерно-
технічний нагляд, авторський нагляд, інжинірінг; 

 Будівельно-реабілітаційні роботи за затвердженою проектно-вишукувальною документацією; 
 Ремонт будов і споруд невиробничого призначення, ремонт і будівництво житла (квартир) на 

замовлення та шляхом залучення коштів населення; 
 Виконання проектно-конструкторських, будівельно-монтажних, ремонтно - будівельних, 

підрядних та інших пов'язаних з будівництвом робіт у галузях новою будівництва і 
реконструкції виробничих та цивільних будівель і споруд; 

 Створення, укріплення рекреаційних споруд (зон) та зон відпочинку; 



 

 Проектування, будівництво, реконструкція, реставрація, ремонт, а також наступна експлуатація 
рекреаційних споруд (зон) та зон відпочинку; 

 Проектування, будівництво, реконструкція, реставрація, ремонт, а також наступна експлуатація 
об'єктів промислового, агропромислового, громадського, культурно- побутового та іншого 
призначення; 

 Проектні роботи; 
 Дизайн, розробка та виготовлення інтер'єрів громадських, житлових та інших приміщень; 
 Проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд; 
 Проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд; 
 Зведення несучих та огороджуючих конструкцій будівель і споруд, будівництво та монтаж 

інженерних і транспортних мереж; 
 Розроблення спеціальних розділів проектів; 
 Монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем; 
 Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання; 
 Захист конструкцій, устаткування та мереж; 
 Паспортизація робочих місць, технічне освідчення механізмів; 
 Виконання проектних, будівельних і ремонтних робіт, та участь у будівництві об'єктів 

цивільного, господарського і промислового призначення; 
 Здійснення пусконалагоджувальних робіт; 
 Відкриття та робота архітектурних майстерень; 
 Будівництво та експлуатація готелів та кемпінгів, інших комунальних закладів, дизайн, 

розробка та виготовлення інтер'єрів громадських, житлових та інших приміщень, виробництво 
будівельних матеріалів, включаючи цеглу, облицювальну плитку; 

 Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій та їх реалізація; 
 Вироблення та монтаж технологічного обладнання, будівельних конструкцій та інженерних 

комунікацій; 
 Будівництво та технічне обслуговування загальнодержавних мереж передачі даних та 

документального зв'язку; 
 Будівництво та технічне обслуговування передавальних станцій супутникового зв'язку; 
 Діяльність у сфері фінансового посередництва; 
 Ремонтні та реставраційні роботи; 
 Виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблювальних, монтажних та сантехнічних 

робіт. 
Виробничо-господарська діяльність: 

 Організація виробництва та реалізації опалубки, будівельними лісами, окремими елементами 
лісів, а також будь-якими іншими будівельними матеріалами та обладнанням з металу, дерева 
та інших матеріалів для здійснення будівництва; 

 Організація виробництва та реалізації продукцією виробничого призначення та 
комплектуючими до них, матеріалами для оздоблення, інструментами, обладнанням, 
аксесуарами, верстатами, які використовуються у будівництві; 

 Участь у тендерах, які проводяться державними організаціями та підприємствами, приватними 
підприємствами та товариствами з метою розвитку економіки. Участь у виставках, що 
проводяться в Україні та за її межами; 

 Виготовлення та реалізація будівельних матеріалів; 
 Виготовлення та реалізація продукції побутової хімії; 
 Виготовлення та реалізація парфюмерно - косметичної продукції; 
 Виготовлення та реалізація медикаментів, біопрепаратів та медичного обладнання; 
 Виготовлення та реалізація хімічних речовин; 
 Виготовлення нестандартного обладнання; 
 Виробництво та реалізація фото -, кіно аудіо - та відеопродукції; 
 Виготовлення та реалізація горілчаних, лікерних та коньячних виробів; 
 Виробництво безалкогольних та слабоалкогольних напоїв; 
 Деревообробне виробництво; 



 

 Організація лісорозробок та переробки деревини, виготовлення, купівля та реалізація 
пиломатеріалів, меблів та інших виробів із деревини; 

 Виробнича діяльність по переробці пластмас; 
 Металообробне виробництво та реалізація продуктів металообробки; 
 Швейне виробництво; 
 Видобування, розробка, експлуатація і переробка корисних копалин; 
 Ремонт, обслуговування металообробного та деревообробного технологічного обладнання; 
 Виробництво засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання та виробів з електронними 

компонентами; 
 Проведення науково-дослідних робіт; 
 Закупівля та реалізація промислових товарів народного споживання, агропромислової та 

господарської продукції, виробів народних промислів та ремесел; 
 Розробка різноманітної конструкторської та технологічної документації, програмного 

продукту, організація пускових та ремонтних робіт; 
 Патентування, супроводження відкриттів, раціоналізаторських пропозицій; 
 Організація і здійснення збирання, переробки та реалізація вторинної сировини та відходів 

виробництва; 
 Закупівля переробка та реалізація товарів та сировини чорної та кольорової металургії; 
 Переробка відходів та гальванічного виробництва та реалізація продуктів цієї переробки; 
 Пошук ( розвідка) та експлуатація корисних копалин; 
 Виготовлення спирту пива та вина; 
 Виготовлення горілчаних, лікерних та коньячних виробів; 
 Виготовлення тютюнових виробів; 
 Видобування дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, виготовлення і реалізація виробів із 

подальшим використанням або реалізацією; 
 Збирання, переробка твердих і рідких відходів виробництв, що містять дорогоцінні метали і 

дорогоцінне каміння та їх брухту. 
Консалтингові послуги: 

 Консультування з питань комерційної діяльності; 
 Дослідження кон 'юктури ринку; 
 Оброблення даних та складання таблиць за умови їх використання в бухгалтерському обліку; 
 Управління підприємствами; 
 Посередницькі послуги при здійсненні фінансових операцій; 
 Інші послуги, надавані юридичним особам та не включені до інших угрупувань; 
 Діяльність у сфері фінансового посередництва; 
 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку; 
 Діяльність адвокатських об'єднань та індивідуальна адвокатська діяльність; 
 Юридична практика, в т.ч. надання консультацій з юридичних питань, усних і письмових 

довідок по законодавству, складання скарг, заяв та інших документів правового характеру; 
 Здійснення представництва інтересів громадян, підприємств і організацій за їх дорученням в 

суді та інших державних органах у цивільних, господарських, кримінальних справах та справах 
про адміністративні правопорушення; 

 Здійснення правового обслуговування підприємств, організацій та установ; 
 Здійснення правового обслуговування зовнішньоекономічної діяльності громадян і організацій. 

Інформатика та комп'ютеризанія: 
 Проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі 

комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій; 
 Розробка, адаптація, супроводження та експлуатація програмних та апаратних засобів 

обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку; 
 Програмне забезпечення (програмно-технічні робочі місця); 
 Виробництво радіоелектронної апаратури, засобів обчислювальної техніки, у тому числі з 

використанням імпортованих елементів, вузлів та програмних продуктів; 
 Сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та оргтехніки; 



 

 Розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків 
даних та надання доступу на них на комерційній основі; 

 Взаємодія із світовими комп'ютерними мережами на комерційних та некомерційних засадах, 
надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних 
фондів; 

 Створення та підтримка он-лайнових та інформаційних фондів різного профілю та надання 
доступу до них на комерційній основі; 

 Ремонт комп'ютерів, аудіовізуальної техніки та побутової електроніки. 
Торгівля і послуги: 

 Оптова та роздрібна торгівля іншими групами товарів; 
 Оптова та роздрібна торгівля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським 

приладдям; 
 Оптова торгівля опалубкою, будівельними лісами, окремими елементами лісів, а також будь-

якими іншими будівельними матеріалами та обладнанням з металу, дерева та інших матеріалів 
для здійснення будівництва; 

 Оптова торгівля продукцією виробничого призначення та комплектуючими до них, 
матеріалами для оздоблення, інструментами, обладнанням, аксесуарами, верстатами, які 
використовуються у будівництві; 

 Ремонт інструментів та обладнання, що використовуються у будівництві; 
 Торгівельна діяльність, в тому числі оптова, дрібнооптова, роздрібна, комісійна, торгівельно-

закупівельна та торгівельно-посередницька діяльність; 
 Торгівельно-посередницька, маклерська, брокерська, маркетингова діяльність; 
 Створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню, продаж різноманітних 

товарів через власну торгівельну мережу; 
 Комісійна торгівля; 
 Оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами; 
 Оптова та роздрібна торгівля зерновими та цукровими виробами; 
 Оптова та роздрібна торгівля товарами побутової хімії; 
 Оптова та роздрібна торгівля безалкогольними напоями, квасом та пивом; 
 Оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання; 
 Організація та робота закладів торгівлі, громадського харчування та побутових послуг; 
 Організація та робота кафе, барів, ресторанів та інших закладів громадського харчування; 
 Оптова торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим; 
 Оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями; 
 Оптова, роздрібна торгівля тютюновими виробами; 
 Оптова та роздрібна торгівля електропобутовими товарами; 
 Оптова та роздрібна торгівля авто товарами; 
 Надання секретарських послуг; 
 Інші види діяльності у сфері освіти; 
 Ремонт електропобутового обладнання; 
 Заготівля, постачання, переробка та реалізація нафти, газу, всіх видів нафтопродуктів, паливно-

мастильних матеріалів та продукції нафтохімії; 
 Виробництво, передача та постачання електроенергії; 
 Оптова та роздрібна торгівля поливно-мастильними матеріалами; 
 Оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування та харчовими добавками; 
 Оптова та роздрібна торгівля предметами гігієни та санітарії; 
 Оптова та роздрібна торгівля медикаментами, медичним обладнанням; 
 Оптова та роздрібна торгівля парфюмерно - косметичними виробами; 
 Експорт-імпорт сировини, матеріалів, устаткування, та обладнання, комплектуючих та 

запасних частин, товарів народного споживання ( в т.ч. одягу, взуття), продовольчих товарів, 
будівельних матеріалів тощо, у т.ч. деревини; 

 Реалізація через підприємства громадського харчування тютюнових виробів; 
 Реалізація через підприємства громадського харчування алкогольних напоїв; 
 Реалізація через підприємства громадського харчування безалкогольних напоїв, квасу та пива; 



 

 Організація і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, конкурсів, концертів, 
а також заходів по зв'язках з громадськістю та співвітчизниками за кордоном; 

 Організація готельної справи; 
 Надання послуг в галузі комунікацій (телефон, телеграф, електронна пошта та інше); 
 Організація та проведення аукціонів, ярмарок, виставок, семінарів і конференцій, фестивалів; 
 Охорона організацій, установ, громадян, а також їх майна; 
 Посередницькі послуги; 
 Видовищно-розважальна діяльність; 
 Діяльність концертних та театральних залів; 
 Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг; 
 Надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб’юторських послуг 

виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту; 
 Виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій та 

приватних осіб; 
 Надання агентських послуг; 
 Надання послуг з маркетингу і реклами; 
 Надання митних послуг; 
 Надання юридичних послуг, дача консультацій і роз'яснень з юридичних питань, усних і 

письмових довідок по законодавству; 
 Надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовка кадрів 

(стажування). 
Рекламна діяльність: 

 Рекламна діяльність в тому числі виготовлення рекламної продукції; 
 Аудіо -, відео -, кіно - і поліграфічна реклама; 
 Виробництво і розміщення візуальної реклами; 
 Надання різних видів рекламних послуг, проведення рекламних компаній; 
 Організація теле - і радіопрограм, включаючи придбання власного ефірного часу; 
 Організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації відео-та кіно продукції; 
 Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за замовленням підприємств і організацій; 
 Інформаційні послуги. 

Поліграфічна діяльність: 
 Створення і експлуатація поліграфічних виробництв; 
 Виконання друкарських робіт з застосуванням найсучасніших технологій; 
 Виготовлення та реалізація всіх видів друкованої продукції; 
 Верстка та редагування бланків усіх форм (державної та статистичної) звітності; 
 Забезпечення замовників бланками всіх форм звітності шляхом передплати; 
 Видання інструкцій по заповненню бланків, брошур, буклетів, книг, підручників, білетів для 

пасажирського транспорту та іншої друкованої продукції; 
 Друкування газет, журналів та інших періодичних публікацій, книг, брошур, музичних творів; 
 Друкування карт, атласів, плакатів, рекламних матеріалів, проспектів та іншої друкованої 

реклами; 
 Друкування поштових та гербових марок, регістрів, чеків, та інших цінних паперів; 
 Друкування щоденників, альбомів, календарів, ділових форм та інших ділових документів, 

нотаток, книжок, іншої друкованої продукції, виконаної на друкарському обладнанні 
рельєфним друком, фотокопіювальному обладнанні, на комп'ютерному обладнанні та за 
іншою технологією; 

 Надання поліграфічних послуг; 
 Виробництво паперових етикеток. 

Видавнича діяльність: 
 Проведення сукупності організаційних, творчих, виробничих заходів, спрямованих на 

підготовку і випуск у світ видавничої продукції; 
 Виготовлення видавничої продукції, здійснення виробничо-технічного процесу відтворення 

визначеним тиражем видавничого оригіналу поліграфічними чи іншими технічними засобами; 



 

 Розповсюдження видавничої продукції як через торговельну мережу, так і іншими засобами. 
Операції з нерухомістю: 

 Операції з нерухомістю; 
 Оцінка рухомого та нерухомого майна; 
 Надання маклерських послуг на ринку нерухомості та послуг по оформленню та реєстрації 

документів на право власності житлових будинків та квартир; 
 Побутове обслуговування населення; 
 Надання послуг з оформлення та реєстрації документів про право власності на квартири та 

будинки; 
 Складання проектів, створення нових та устрою існуючих землекористувань та землеволодінь; 
 Розробка технічної документації по складанню державних актів на право приватної власності 

на землю, на право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на 
право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) і договорів оренди 
землі (крім топографо-геодезичних робіт); 

 Оформлення документів, що засвідчують право приватної власності на землю, право власності 
на землю і право постійного користування землею; 

 Складання проектів відводу земельних ділянок у власність чи користування (в тому числі на 
умовах оренди), перенесення в натуру (на місцевість) кордонів вилучених (викуплених) і 
відведених земельних ділянок (крім топографо-геодезичних і картографічних робіт); 

 Ведення державного земельного кадастру, складання земельно-кадастрової документації; 
 Складання планів земельно-господарського устрою поселень; 
 Поновлення земельно-кадастрових планів зйомок минулих років (крім топографо- геодезичних 

робіт); 
 Інвентаризація земель всіх категорій; 
 Купівля, продаж, оренда та здача в найм об'єктів нерухомості; 
 Посередницькі послуги при купівлі-продажу, оренді, здачі в найм об'єктів нерухомості; 
 Оцінка нерухомості; 
 Надання агентських та інформаційно-консультаційних послуг; 
 Робота з базами даних. 

Сільськогосподарська діяльність: 

 Оптова та роздрібна торгівля продукцією сільськогосподарського виробництва; 
 Виробництво, збереження, заготівля та переробка сільськогосподарської і харчової продукції; 
 Ведення продуктивного сільськогосподарського виробництва в сферах рослинництва, 

тваринництва, птахівництва, розведення риби; 
 Вирощування, переробка зернових, цукрових, технічних, бобових, олійних та інших культур, 

картоплі, цукрового буряка, коренеплодів для продовольчих цілей, для корму, на насіння; 
овочівництво, садівництво, вирощування тютюну і махорки; 

 Закупівля у населення, селянських (фермерських) господарств, колективних 
сільськогосподарських підприємств, інших господарств сільськогосподарської продукції і 
сировини, виробів підсобних господарств та промислів, дикорослих плодів, ягід, грибів, 
лікарсько-технічної сировини, виробів підсобних господарств та промислів, дикорослих плодів, 
ягід, грибів, лікарсько-технічної сировини для наступної переробки та реалізації за 
безготівковий рахунок і готівку; 

 Виробництво та реалізація лісо - та пиломатеріалів ( в тому числі необробленої деревини); 
 Оренда та здача в оренду сільськогосподарських полів та угідь; 
 Виробництво транспортних засобів, тракторів, самохідних машин, сільськогосподарської 

техніки, запчастин та комплектуючих до них та їх реалізація; 
 Закупівля та реалізація промислових товарів народного споживання, агропромислової та 

господарської продукції, виробів народних промислів та ремесел. 
Транспорт: 

 Створення СТО та реалізація автомобілів, запчастин; 
 Надання транспортних послуг; 
 Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, 

залізничним і морським транспортом; 



 

 Створення центрів прокату, ремонту та обслуговуванню різноманітної техніки та обладнання у 
тому числі нових та комісійних автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва (з їх 
наступною реалізацією); 

 Реалізація автотранспортних засобів підприємствам та громадянам, як за готівку так і за 
безготівковий рахунок; 

 Надання експедиційних послуг; 
 Організація та експлуатація автогосподарств, автозупинок, автозаправних станцій та 

автосервісних центрів автопрокату. 
 Інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству; 
 Зовнішньоекономічна діяльність. 

Види діяльності, які потребують ліцензування, здійснюються Товариством за умови одержання  
відповідних ліцензій (дозволів). 
2.11. Розмір статутного капіталу станом на 06 вересня 2013 року: 10 037 500 (десять мільйонів 
тридцять сім тисяч п’ятсот) гривень 00 копійок, Статутний капітал сплачено повністю.  
2.12. Розмір власного капіталу станом на 30.06.2013 року становить 1019 тисяч гривень.  
2.13. Чисельність штатних працівників станом на 30.06.2013 року 1 (один) осіб. 
2.14. Дані про посадових осіб органів управління емітента: 
Прізвище, ім’я, по батькові Болховськой Ігор Олегович 
 Рік народження 27.09.1969 р. 
Освіта Вища 
Кваліфікація Економіст 
Загальний виробничий стаж 29 роки 
Стаж роботи на даній посаді Одинадцять місяців 
Посада на основному місці роботи Директор 
Президент та голова ревізійної комісії не обирався. 
Дані про посади посадових осіб Емітента на попередніх місцях роботи за останні п'ять років 
Прізвище,ім’я,по 

батькові 
Посада Організація Час роботи 

Болховськой Ігор 
Олегович 

Директор ТОВ «Українська мандатна 
компанія» 

з 21.06.2006р. по 
15.04.2010 р . 

Болховськой Ігор 
Олегович 

Директор ТОВ «вексельна 
розрахункова система» 

з 16.04.2010 р. по 
14.06.2012 р. 

Болховськой Ігор 
Олегович 

Директор ТОВ «БК 
«ЄВРОХОЛДИНГ» 

з 14.09.2012 р по 
теперішній час. 

Ревізійна комісія не обиралась. 
2.15. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній квартал та 
завершений фінансовий рік, що передував поданню документів:  

Прізвище,ім’я,по батькові Посада Середня заробітна 
плата за ІІ квартал 

2013р.. 

Середня заробітна 
плата за 2012 р. 

Болховськой Ігор Олегович Директор 1200 грн. 1200 грн. 

3. Інформація про фінансово-господарський стан емітента 
3.1. Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності: станом на 
30.06.2013р., емітент не має ліцензій. 
3.2. Опис діяльності емітента за станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у 
якому подаються документи для реєстрації проспекту емісії облігацій: 
Станом на 30.06.2013р. Емітент проводить діяльність з підготовки та погодження документації з 
будівництва Торгівельно-розважально-офісного центру в Голосіївському районі міста Києва.  
3.2.1. Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, в якій здійснює діяльність емітент: 
На сьогоднішні день ринок комерційної нерухомості України вважається однією з найпривабливіших 
інвестиційних сфер. Практично всі сегменти ринку знаходяться в стадії зростання. Інвестори 
переходять з дрібних будівельних проектів до масштабних, де обсяги інвестицій сягають десятків 
мільйонів доларів. Основними інвесторами в галузі комерційної нерухомості є переважно українські 
компанії. 
Український ринок є достатньо привабливий і для іноземних інвесторів оскільки дохід на інвестиціях 
в комерційну нерухомість складає не менш 16% річних, що значно перевищує показники в країнах ЄС. 
На сьогоднішній день рівень прибутковості в сегменті торгової нерухомості складає не менш 17% а 



 

при інвестуванні в «кінцевий продукт» може досягти 20-20%. Зростання ринку комерційної 
нерухомості обумовлено недостатнім наповнення пропозиціями порівняно з європейськими країнами 
та Росією.  
Отже ринок комерційної нерухомості України в довгостроковому плані продовжуватиме зростати і 
активно розвиватись, враховуючи те, що показники забезпечення комерційною нерухомість буде 
зростати до рівня центральноєвропейських країн.  
Галузь не має сезонного характеру виробництва. 
3.2.2. Об’єми реалізації основних видів продукції, послуг та робіт станом на 30.06.2013р.. Станом 
на 30.06.2013р. господарська діяльність Емітентом не проводилась. 
3.2.3. Ринки збуту:  
Ринком збуту Емітента є ринок комерційної нерухомості України. Основними споживачами Емітента 
є юридичні та фізичні особі підприємці, що займаються роздрібною торгівлею товарів широкого 
вжитку. 
3.2.4. Основні конкуренти емітента:  
Основними конкурентами Емітента в Україні є Корпорація «Столиця», ХК «Київміськбуд», 
Компанія «Форум ДС». 
3.3. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента:  
Інвестиційна діяльність Емітента в розмірі 1 000 000,00 (один мільйон) грн. була спрямована на 
купівлю Інвестиційних сертифікатів інститутів спільного інвестування. 
3.4. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10% статутного 
капіталу: Емітент не володіє частками (акціями) статутного капіталу інших юридичних осіб 
3.5. Відомості про дочірні підприємства, філії та представництва:  
Дочірні підприємства, філії та представництва відсутні. 
3.6. Відомості про участь емітента у холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо: 
Емітент не входить до складу холдингових компаній, концернів, асоціацій тощо. 
3.7. Політика щодо досліджень та розробок: Товариство не провадить самостійних досліджень та 
розробок. 
3.8. Можливі фактори ризику: Прорахунки проектних і вишукувальних організацій; різка зміна 
валютного курсу, гіперінфляція, зміни в законодавстві, погіршення економічної діяльності в цілому та 
на ринку праці, зупинка діяльності підрядних, субпідрядних та постачальних організацій фіскальними 
органами, системні та юридичні ризики, стихійні лиха (землетрус, пожежа та таке інше) та інші 
форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства. 
3.9. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки: В 2013-2015 роках Емітент 
планує здійснювати будівництво Торгівельно-розважально-офісного центру в Голосіївському районі 
міста Києва.. 
3.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосовування заходів із 
санації у відношенні емітента чи його правового попередника протягом трьох років, що 
передували року проведення розміщення облігацій: Протягом трьох останніх років щодо емітента 
не було порушено провадження у справі про банкрутство, заходи із санації не застосовувалися. 
3.11. Інформація про грошові зобов'язання емітента: Емітент не має кредитних правочинів з 
банками та іншими кредитними установами. 
3.12. Фінансова звітність Емітента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       Додаток   

      

до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт 
суб'єкта малого підприємництва" 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 
суб'єкта малого підприємництва  

          
        

       
 
  

Коди 

       
Дата (рік, місяць, 

число) 

       
 
  

2011| 01| 01 

Підприємство 
ТОВ "Амур-2006" 

 
за ЄДРПОУ 34616428 

       
 
      

Територія  печерський район  за КОАТУУ 8038000000 
            
Організаційно-правова форма господарювання    за КОПФГ   

       
 
      

Орган державного управлiння    за СПОДУ 240 

       
 
      

Вид економічної діяльності    за КВЕД 63.40.0 

       
 
      

Середня кількість працівників 1    Контрольна сума   
            
Одиниця вимiру: тис.грн.        
          
 Адреса:Україна, 01010м. Київ, вул. Суворова,7, к.1                    Форма  № 1-м  
        

       Код за ДКУД  
        

1801006 

Б А Л А Н С   

на 30 Грудня 2010 р. 
     

    

Актив 

    

Код 
рядка 

На початок  
звітного року 

На кінець  
звітного 
періоду 

1 2 3 4 

    І. Необоротні активи     

Незавершене будівництво     020 -   -   

Основнi засоби:           

               залишкова вартiсть 030 87,4 55,0 

               первiсна вартiсть  031 155,4 155,4 

               знос 032 -68 -100,4 

Довгострокові біологічні активи:      

              справедлива (залишкова) вартість  035 -   -   

              первiсна вартiсть  036 -   -   

              накопичена амортизація  037     

Довгостроковi фiнансовi інвестиції  040 -   -   

Інші необоротні активи     070 -   -   

    Усього за роздiлом I 080 87,4 55,0 

    II. Оборотні активи       

Виробничі запаси 100 -   -   

Поточні біологічні активи 110 -   -   

Готова  продукцiя 130 -   -   

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:     

  чиста реалізаційна вартість     160 -   -   

  первісна вартість     161 -   -   

  резерв сумнівних боргів     162     

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 -   0,1 

Інша поточна дебіторська заборгованість     210 133,2 217,9 

Поточні фінансові інвестиції     220 -   -   

Грошові кошти та їх еквіваленти:       



 

  в національній валюті     230 -   0,1 

  в іноземній валюті     240 -   -   

Інші оборотні 
активи       

250 -   -   

    Усього за роздiлом II     260 133,3 218,0 

    
   III. Витрати майбутніх 

періодів     
270 -   -   

  IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 -   -   

  БАЛАНС   280 220,7 273,1 

    

Пасив 

    

Код 
рядка 

 На початок звітного року 
На 

кінецьзвітного 
періоду  

        1     2 3 4 

  І. Власний капітал               

Статутний капiтал 300 37,5 37,5 

Додатковий капiтал 320 0,4 0,4 

Резервний капітал 340 -   -   

Нерозподiлений прибуток  (непокритий збиток) 350 -102,3 -159,9 

Неоплачений капітал  360 -18,4 -18,4 

    Усього за роздiлом I 380 -82,9 -140,4 
 II. Забезпечення наступних витрат і цільове                                             
фінансування 

430 -   -   

   III. Довгострокові зобов'язання   480 -   -   

  ІV Поточні зобов'язання               

Короткострокові кредити банків 500 -   -   

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 -   -   

Кредиторська заборгованість  за товари, роботи та послуги 530 164,0 164,0 

Поточні зобов'язання за розрахунками:           

               з бюджетом      550 -   -   

               зі страхування  570 -   -   

               з оплати працi  580 -   -   

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

605 -   -   

Iншi поточні зобов'язання 610 139,6 249,5 

    Усього за роздiлом IV 620 303,6 413,5 

  V. Доходи майбутніх періодів  630 -   -   

   БАЛАНС   640 220,7 273,1 

 

2. Звіт про фінансові результати 

за  2010 р. 
          Форма № 2-м  
          

       Код за ДКУД  
        

1801007 

          

Стаття 
Код 
рядка 

За 
звітний 
період 

  

За 
аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дохід (виручка)  вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 010 120,2 120,1 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020     

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

030 120,2 120,1 

Інші операційні доходи  040 -   -   

Доход від первинного визнання біоактивів і сільгосппродукції 041 -   -   

Інші звичайні доходи 050 -   -   
Надзвичайні 
доходи       

060 -   -   

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)      070 120,2 120,1 
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової 
продукції  

080     

Матеріальні затрати  090     

Витрати на оплату праці 100 -31,8 -48,8 

Відрахування на соціальні заходи 110 -7,5 -9,4 



 

Амортизація 120 -32,4 -29,1 

Інші операційні витрати  130 -106,1 -68,9 

у тому числі  131     

Витрати від первинного визнання біоактивів і сільгосппродукції 132     

Собівартість реалізованих товарів 140     

Інші звичайні витрати 150     

Надзвичайні витрати 160     

Податок на прибуток 170     

Разом витрати (090 + 100 + 110+ 120 + 130 + 140 + 150 ± 080+ 160 + 170)  180 -177,8 -156,2 

Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)  190 -57,6 -36,1 

Забезпечення матеріального заохочення 195 -   -   
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 

201 -   -   

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

202 -   -   

          

Керівник          / Косенко М.Ю. /    

   (підпис)       

Гол.бухгалтер       / Косенко М.Ю. /   

   (підпис)       

 
 
 

          

       Додаток 1  

     
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 
суб'єкта малого підприємництва  

        

       
 
  

КОДИ 

       
Дата (рік, місяць, 

число) 

       
 
  

2011| 01| 01 

Підприємство 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Амур-2006" 

 
за ЄДРПОУ 34616428 

       
 
      

Територія  печерський район  за КОАТУУ 8038200000 

            

Організаційно-правова форма господарювання 
тов  

за КОПФГ 240 

Орган державного управлiння    за КОДУ     

       
 
      

Вид економічної діяльності послуги   за КВЕД 63.40.0 

       
 
      

Середня кількість працівників 2      
          
Одиниця вимiру: тис.грн.        

 Адреса:01010, м. Київ, вул.Суворова, ,7 к. 1                   

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку     V  

за міжнародними стандартами фінансової звітності        
          

1. Баланс  
Форма  № 
1-м  Код за ДКУД  

1801006 

на 31 Грудня 2011 р.        
         

    

Актив 

    

Код 
рядка 

На початок  
звітного року 

На кінець  
звітного 
періоду 

1 2 3 4 

І. Необоротні активи            

Незавершені капітальні інвестиції     020 -   -   

Основнi засоби:             



 

   залишкова вартiсть 030 55,0 28,5 

   первiсна вартiсть  031 155,4 155,4 

   знос 032 (100,4) (126,9) 

Довгострокові біологічні активи:      

   справедлива (залишкова) вартість  035 -   -   

   первісна вартість 036 -   -   

   накопичена амортизація  037     

Довгостроковi фiнансовi інвестиції  040 -   -   

Інші необоротні активи     070 -   -   

Усього за роздiлом I 080 55,0 28,5 

II. Оборотні активи            

Виробничі запаси 100 -   -   

Поточні біологічні активи 110 -   -   

Готова  продукцiя 130 -   -   

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:         
   чиста реалізаційна 
вартість         

160 -   -   

   первісна вартість         161 -   -   
   резерв сумнівних 
боргів         

162     

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 0,1 0,1 

Інша поточна дебіторська заборгованість     210 213,1 259,0 

Поточні фінансові інвестиції     220 -   -   

Грошові кошти та їх еквіваленти:           
   в національній 
валюті         

230 0,1 0,2 

   у тому числі в касі         231 -   -   

   в іноземній валюті         240 -   -   

Інші оборотні активи       250 -   -   

Усього за роздiлом II     260 213,3 259,3 

III. Витрати майбутніх періодів 270 -   -   

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 -   -   

Баланс 280 268,4 287,7 

    
Пасив 

    

Код 
рядка 

 На початок звітного року 
На 

кінецьзвітного 
періоду  

        1     2 3 4 

І. Власний капітал           

Статутний капiтал 300 37,5 37,5 

Додатковий капiтал 320 0,4 0,4 

Резервний капітал 340 -   -   

Нерозподiлений прибуток  (непокритий збиток) 350 (159,9) (207,3) 

Неоплачений капітал  360 (18,4) (18,4) 

Усього за роздiлом I 380 -140,4 -187,9 
II. Забезпечення наступних витрат і цільове                                      
фінансування 

430 -   -   

III. Довгострокові зобов'язання     480 -   -   

ІV Поточні зобов'язання           

Короткострокові кредити банків 500 -   -   

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 -   -   

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 164 164 

Поточні зобов'язання за розрахунками:   - - 

   з бюджетом      550 - 0,4 

   зі страхування  570 - - 

   з оплати працi*  580 - 2,5 

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

605 - - 

Iншi поточні зобов'язання 610 244,8 308,7 

Усього за роздiлом IV 620 408,8 475,6 

V. Доходи майбутніх періодів 630 - - 

Баланс 640 268,4 287,7 
          

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

-   

          

2. Звіт про фінансові результати 
за 2011 р. 



 

          
      Форма № 2-м   

       Код за ДКУД  1801007 

          

Стаття 
Код 
рядка 

За 
звітний 
період 

  

За 
аналогічний 

період 
поперед- 
нього року 

1 2 3 4 

Дохід (виручка)  вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 010 120,2 120,2 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020     

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

030 120,2 120,2 

Інші операційні доходи  040 -   -   
Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних 
біологічних активів 

201 -   -   

Інші доходи 050 -   -   

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)      070 120,2 120,2 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (168,3) (156,3) 

Інші операційні витрати  090 0,7   

у тому числі  091     

  092     

Інші витрати 100 - 0 

Разом витрати (080 + 090 + 100)  120 (167,6) (156,3) 

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 -47,4 -36,1 
Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості 
поточних біологічних активів 

202 -   -   

Податок на прибуток 140     

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 -47,4 -36,1 

Забезпечення матеріального заохочення 160 -   -   
          

          

          

Керівник          / Косенко М.Ю. /    

   (підпис)       

Гол.бухгалтер       / Косенко М.Ю. /   

 
 
 

 

 КОДИ 

Дата (рік, місяць, число) 2013 01 01 

Підприємство  Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Єврохолдинг» за ЄДРПОУ 34616428 

Територія ___Оболонський р-н ______________________________________________ за КОАТУУ 8038000000 

Організаційно-правова форма господарювання ____ТОВ_________________________ за КОПФГ 240 

Вид економічної діяльності   дослідження конюнктури ринку_____________________ за КВЕД 73.20 

Середня кількість працівників1 ______1_________________________________________________________ 

Адреса, телефон   04655, м.Київ, вул.Полярна, буд. 20, літера А, оф. 17_______________________________________ 

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака 

 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31 грудня 2012 р. 



 

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 

 

Актив 
Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1  2 3 4 
I. Необоротні активи  

Нематеріальні активи 
 

1000 
- 

- 

    первісна вартість  1001 - - 
    накопичена амортизація  1002 - - 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - - 
Основні засоби 1010 5 4 
    первісна вартість  1011 19 19 
    знос  1012 (14) (15) 
Інвестиційна нерухомість 1015 - - 

Довгострокові біологічні активи 1020 - - 

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

1030 - 
- 

 
інші фінансові інвестиції  1035 - - 
Довгострокова дебіторська заборгованість  1040 - - 

Відстрочені податкові активи  1045 - - 
Інші необоротні активи  1090 - - 
Усього за розділом I  1095 5 4 

II. Оборотні активи  
Запаси  1100 

 
- 

 
- 

Поточні біологічні активи  1110 - - 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 - - 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

1130 - 
 
- 

з бюджетом 1135 0 0 
у тому числі з податку на прибуток 1136 - - 

Інша поточна дебіторська заборгованість  1155 259 42 
Поточні фінансові інвестиції  1160 - 1000 
Гроші та їх еквіваленти  1165 0 0 
Витрати майбутніх періодів 1170 - - 
Інші оборотні активи  1190 - - 
Усього за розділом II  1195 259 1042 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - - 

Баланс  1300 264 1046 

Пасив 
Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Власний капітал  

Зареєстрований капітал  
 

1400 
 

38 
 

1038 
Капітал у дооцінках 1405   
Додатковий капітал  1410 0 0 
Резервний капітал  1415   
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  1420 (2) (1) 
Неоплачений капітал  1425 (     18       ) (      18       ) 
Вилучений капітал  1430 (             ) (             ) 
Усього за розділом I 1495 18 1019 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов’язання 

 
1500 

 
- 

 
- 

Довгострокові кредити банків 1510 - - 



 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 - - 
Довгострокові забезпечення 1520 - - 
Цільове фінансування  1525 - - 
Усього за розділом II 1595 - - 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  

 
1600 

 
- 

 
- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями  1610 

- 
 
- 

товари, роботи, послуги  1615 - - 
розрахунками з бюджетом 1620 - - 
у тому числі з податку на прибуток 1621 - - 
розрахунками зі страхування 1625 - - 
розрахунками з оплати праці 1630 3 - 

Поточні забезпечення 1660 - - 
Доходи майбутніх періодів 1665 - - 
Інші поточні зобов’язання 1690 243 27 
Усього за розділом IІІ 1695 246 27 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,  
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 - 
- 

Баланс 1900 264 1046 
 
 
Керівник                _______________     Болховський І.О. 
 
Головний бухгалтер  _______________   Болховський І.О. 
 
 

 КОДИ 

Дата (рік, місяць, число) 2013 01 01 

Підприємство     Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія 
«Єврохолдинг» 

за ЄДРПОУ 34616428 

                                                                      (найменування) 

 
 
 
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за  2012 р. 

 

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 

 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття  
Код 
рядка 

За звітний  
період  

За  
аналогічний 
період    

попереднього року

1  2  3  4  

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  2000 53 120 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  2050 (          -          ) (         168         ) 

Валовий:   
     прибуток  2090 

 
- 

 
- 

     збиток  2095 (           -         ) (         -          ) 



 

Інші операційні доходи  2120 - - 

Адміністративні витрати  2130 (         -        ) (         -          ) 

Витрати на збут 2150 (         -       ) (         -          ) 

Інші операційні витрати  2180 (       52      ) (          1         ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190 

 
- 

 
- 

     збиток   2195 (          -         ) (         -          ) 

Дохід від участі в капіталі  2200 - - 

Інші фінансові доходи  2220 - - 

Інші доходи 2240 1000 0,1 

Фінансові витрати  2250 (          -         ) (          -          ) 

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

Інші витрати  2270 (      1000     ) (          -          ) 

Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток  2290 

 
1 

 
- 

збиток  2295 (          -          ) (          49          ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - - 

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування  2305 - - 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  2350 

 
1 

 
- 

     збиток  2355 (          -          ) (         49           ) 

 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття  
Код 
рядка 

За звітний  
період  

За  
аналогічний 
період    

попереднього року

1  2  3  4  

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400   

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   

Накопичені курсові різниці 2410   

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415   

Інший сукупний дохід 2445   

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450   

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455   

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460   

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



 

 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті  
Код 
рядка 

За звітний  
період  

За  
аналогічний 

період   попереднього 
року 

1  2  3  4  

Матеріальні затрати 2500       

Витрати на оплату праці 2505       

Відрахування на соціальні заходи 2510       

Амортизація 2515       

Інші операційні витрати 2520       

Разом 2550   

 
 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті  
Код 
рядка 

За звітний  
період  

За  
аналогічний 
період    

попереднього року

1  2  3  4  

Середньорічна кількість простих акцій  2600       

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605       

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610       

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2615       

Дивіденди на одну просту акцію  2650       

 
 
Керівник 
 
Головний бухгалтер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 КОДИ 

Дата (рік, місяць, число) 2013 01 01 

Підприємство  Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Єврохолдинг» за ЄДРПОУ 34616428 

Територія ___Оболонський р-н ______________________________________________ за КОАТУУ 8038000000 

Організаційно-правова форма господарювання ____ТОВ_________________________ за КОПФГ 240 

Вид економічної діяльності   дослідження конюнктури ринку_____________________ за КВЕД 73.20 

Середня кількість працівників1 ______1_________________________________________________________ 

Адреса, телефон   04655, м.Київ, вул.Полярна, буд. 20, літера А, оф. 17_______________________________________ 

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака 

 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 30 червня 2013 р. 

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 

 

Актив 
Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1  2 3 4 
I. Необоротні активи  

Нематеріальні активи 
 

1000 
- 

- 

    первісна вартість  1001 - - 
    накопичена амортизація  1002 - - 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - - 
Основні засоби 1010 4 4 
    первісна вартість  1011 19 19 
    знос  1012 (15) (15) 
Інвестиційна нерухомість 1015 - - 

Довгострокові біологічні активи 1020 - - 

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

1030 - 
- 

 
інші фінансові інвестиції  1035 - - 
Довгострокова дебіторська заборгованість  1040 - - 

Відстрочені податкові активи  1045 - - 
Інші необоротні активи  1090 - - 
Усього за розділом I  1095 4 4 

II. Оборотні активи  
Запаси  1100 

 
- 

 
- 

Поточні біологічні активи  1110 - - 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 - - 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

1130 - 
 
- 

з бюджетом 1135 0 0 
у тому числі з податку на прибуток 1136 - - 

Інша поточна дебіторська заборгованість  1155 42 42 



 

Поточні фінансові інвестиції  1160 1000 1000 
Гроші та їх еквіваленти  1165 0 0 
Витрати майбутніх періодів 1170 - - 
Інші оборотні активи  1190 - - 
Усього за розділом II  1195 1042 1042 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - - 
Баланс  1300 1046 1046 

Пасив 
Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Власний капітал  

Зареєстрований капітал  
 

1400 
 

1038 
 

1038 
Капітал у дооцінках 1405 - - 
Додатковий капітал  1410 0 0 
Резервний капітал  1415 - - 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  1420 (1) (1) 
Неоплачений капітал  1425 (     18       ) (      18       ) 
Вилучений капітал  1430 (     -        ) (       -      ) 
Усього за розділом I 1495 1019 1019 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов’язання 

 
1500 

 
- 

 
- 

Довгострокові кредити банків 1510 - - 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 - - 
Довгострокові забезпечення 1520 - - 
Цільове фінансування  1525 - - 
Усього за розділом II 1595 - - 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  

 
1600 

 
- 

 
- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями  1610 

- 
 
- 

товари, роботи, послуги  1615 - - 
розрахунками з бюджетом 1620 - - 
у тому числі з податку на прибуток 1621 - - 
розрахунками зі страхування 1625 - - 
розрахунками з оплати праці 1630 - - 

Поточні забезпечення 1660 - - 
Доходи майбутніх періодів 1665 - - 
Інші поточні зобов’язання 1690 27 27 
Усього за розділом IІІ 1695 27 27 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,  
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 - 
- 

Баланс 1900 1046 1046 
 
 
Керівник                _______________     Болховський І.О. 
 
Головний бухгалтер  _______________   Болховський І.О. 
 
 
 
_____________________ 
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом 
 виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. 
 
 
 
 
 



 

 

 КОДИ 

Дата (рік, місяць, число) 2013 01 01 

Підприємство     Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія 
________________«Єврохолдинг» 

за ЄДРПОУ 34616428 

                                                                      (найменування) 

 
 
 
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за  1 півріччя 2013 р. 

 

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 

 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття  
Код 
рядка 

За звітний  
період  

За  
аналогічний 
період    

попереднього року

1  2  3  4  

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  2000 - 53 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  2050 (          -          ) (         -         ) 

Валовий:   
     прибуток  2090 

 
- 

 
- 

     збиток  2095 (           -         ) (         -          ) 

Інші операційні доходи  2120 0 - 

Адміністративні витрати  2130 (         -        ) (         -          ) 

Витрати на збут 2150 (         -       ) (         -          ) 

Інші операційні витрати  2180 (       0      ) (          52         ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190 

 
- 

 
- 

     збиток   2195 (          -         ) (         -          ) 

Дохід від участі в капіталі  2200 - - 

Інші фінансові доходи  2220 - - 

Інші доходи 2240 - - 

Фінансові витрати  2250 (          -         ) (          -          ) 

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

Інші витрати  2270 (      -     ) (          -          ) 

Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток  2290 

 
0 

 
1 

збиток  2295 (          -          ) (          -          ) 



 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - - 

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування  2305 - - 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  2350 

 
0 

 
1 

     збиток  2355 (          -          ) (                    ) 

 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття  
Код 
рядка 

За звітний  
період  

За  
аналогічний 
період    

попереднього року

1  2  3  4  

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400   

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   

Накопичені курсові різниці 2410   

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415   

Інший сукупний дохід 2445   

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450   

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455   

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460   

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

 
 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті  
Код 
рядка 

За звітний  
період  

За  
аналогічний 

період   попереднього 
року 

1  2  3  4  

Матеріальні затрати 2500       

Витрати на оплату праці 2505       

Відрахування на соціальні заходи 2510       

Амортизація 2515       

Інші операційні витрати 2520       

Разом 2550   

 



 

 
 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті  
Код 
рядка 

За звітний  
період  

За  
аналогічний 
період    

попереднього року

1  2  3  4  

Середньорічна кількість простих акцій  2600       

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605       

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610       

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2615       

Дивіденди на одну просту акцію  2650       

 
 
Керівник                _______________     Болховський І.О. 
 
Головний бухгалтер  _______________   Болховський І.О. 
 
 
 
 
4. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення 
4.1. Рішення про відкрите (публічне) розміщення прийнято на загальних зборах учасників 
Товариства від 06.09.2013 року – Протокол № 03/2013. 
4.2. Параметри емісії: 
а) характеристика облігацій: іменні, дисконтні, забезпечені, такі що вільно обертаються; 
Вид додаткового забезпечення: Страхування фінансових ризиків непогашення основної суми  боргу. 
Страховик: Приватне акціонерне товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРЕМІНЬ" Код за 
ЄДРПОУ: 24559002, місцезнаходження 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 89, офіс 217, 
зареєстроване ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ ДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 03.10.1996 року. 
Розмір забезпечення становить 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів) гривень. 
Договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами №1001171-14-01-13 від 
06.09.2013 року. 
Строк і порядок виконання договору 
Страховик зобов'язаний: Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового 
випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення 
страхового відшкодування; 
Протягом 14 робочих днів після отримання всіх необхідних документів, які підтверджують факт 
настання страхового випадку, прийняти рішення про виплату страхового відшкодування (або відмову 
у виплаті, про що письмово повідомити Страхувальника з обґрунтуванням причин відмови на протязі 
10 робочих днів з моменту прийняття рішення про відмову у виплаті). 
Здійснити виплату страхового відшкодування протягом 30 робочих днів після прийняття рішення про 
його виплату.  
Днем виплати страхового відшкодування є день списання грошей з поточного рахунку Страховика. 
Між емітентом та страховиком відсутні  відносин контролю, укладених правочинів. 
Фінансова звітність поручителя, гаранта чи страховика за 2012 рік. 
 
 
 
 
 



 

 
                 Коди 

                
Дата (рік, місяць, 

число)  2012 12 31 

Підприємство ПАТ "СК "КРЕМІНЬ"    за ЄДРПОУ  24559002 

Територія      КИЇВСЬКА   за КОАТУУ  8038200000 

Організаційно-правова форма 
господарювання     

за КОПФГ    

Орган державного 
управлiння  

інші види страхування, крім 
страхування життя   за СПОДУ  

  

Вид економічної 
діяльності   95    за КВЕД  

65.12 

Одиниця вимiру: 
тис.грн.             Контрольна сума             

Адреса 
вул. Інститутська,б. 19\Б оф.33, м. 
КИЇВ,01021           

Б А Л А Н С   

на 31 Грудня 2012 р. 
                    

                 
Форма №1 
за ДКУД 

1801001 

АКТИВ 
Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду  

На кінець звітного періоду 

1 2 3 4 

   I. Необоротні  активи   

 Нематеріальні активи:       

     залишкова вартiсть 010 - - 

     первiсна вартiсть 011 - - 

     накопичена амортизація  012 - - 

Незавершені капітальні інвестиції 020 - - 

 Основні засоби: - 

     залишкова вартiсть 030 13279 13203 

     первiсна вартiсть 031 14713 14643 

     знос  032 (1434) (1440) 

Довгострокові біологічні активи:    

     справедлива (залишкова) вартість  035 -   -   

     первiсна вартiсть 036 -   -   

     накопичена амортизація  037     

 Довгостроковi фiнансовi інвестиції:   
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
   підприємств 

040 120 120 

   інші фінансові інвестиції 045 493666 487152 

 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 -   -   
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості 

055 -   -   

  первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 -   -   

  знос інвестиційної нерухомості 057     

 Відстрочені податкові активи 060 -   -   

 Гудвіл 065 -   -   

 Iншi необоротнi активи 070 -   -   

    Усього за роздiлом I 080 507065 500475 

   II. Оборотні активи   

  Виробничi запаси  100 289 115 

  Поточні біологічні активи 110 -   -   

  Незавершене виробництво  120 -   -   

  Готова  продукцiя  130 -   -   

  Товари 140 -   -   

 Векселі одержані 150 -   -   

 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :   

   чиста реалізаційна вартість 160 112384 93567 

   первісна вартість 161 112384 95797 

   резерв сумнівних боргів 162     

 Дебіторська заборгованість за розрахунками   

    з бюджетом 170 6 2 

    за виданими авансами 180 -   -   

    із нарахованих доходів 190 137 143 

    із внутрішніх розрахунків 200 -   -   



 

 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 31670 2173 

 Поточні фінансові інвестиції 220 580346 986332 

 Грошові кошти та їх еквіваленти:   

    в національній валюті: 230 105790 85371 

              у т. ч. в касі 231 29 15 

    в іноземній валюті 240 2218 3014 

 Інші оборотні активи 250 -   -   

    Усього за роздiлом II 260 832840 1770717 

  III.Витрати майбутніх періодів 270 -   -   

  IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 -   -   

  БАЛАНС  280 1339905 1671192 

ПАСИВ Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду На кінець звітного періоду 

1 2 3 4 

   I. Власний капітал   

 Статутний капiтал 300 17000 17000 

 Пайовий капітал 310 -   -   

 Додатковий вкладений капiтал 320 -   -   

 Інший додатковий капітал 330 -   -   

 Резервний капітал 340 41 41 

 Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток) 350 1120084 1499797 

 Неоплачений капітал 360     

 Вилучений капітал  370     

    Усього за роздiлом I 380 1137125 1516838 

   ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів   

 Забезпечення виплат персоналу 400 -   -   

 Інші забезпечення 410 -   -   

Сума страхових резервів 415 259705 186296 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 76188 45058 
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає 
виплаті переможцям лотереї 

417 -   -   

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не 
забезпеченого сплатою участі у лотереї 

418 -   -   

 Цільове фінансування 420 -   -   

    Усього за роздiлом IІ 430 183517 141677 

   IIІ. Довгостроковi забов'язання   

 Довгострокові кредити банкiв  440 -   -   

 Інші довгостроковi фінансові зобов'язання 450 -   -   

 Відстрочені податкові  зобов'язання 460 -   -   

 Інші довгостроковi зобов'язання 470 -   -   

    Усього за роздiлом IІІ 480 -   -   

   ІV. Поточні зобов'язання   

 Короткострокові кредити банкiв 500 -   -   

 Поточна заборгованість за довгостроковими  
 зобов'язаннями 

510 -   -   

 Векселі видані 520 -   -   

 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 3940 3438 

 Поточні зобов'язання  за розрахунками:   

     з одержаних авансів 540 -   -   

     з бюджетом 550 6229 4010 

     з позабюджетних платежів 560 8 9 

     зі страхування 570 41 428 

     з оплати праці 580 32 12 

     з учасниками  590 -   -   

     із внутрішніх розрахунків 600 -   -   
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу 

605 -   -   

 Інші поточні зобов'язання 610 9013 4780 

    Усього за роздiлом ІV 620 19263 12677 

   V. Доходи майбутніх періодів 630 -   -   

    БАЛАНС  640 1339905 1671192 

                    

Керівник                    ФЕЛЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ   

  (підпис)            
Головний 
бухгалтер              БОЯРЧЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА 



 

  (підпис)            

 
 
 
 

        КОДИ 

       
Дата(рік, місяць, 

число)   
2013 01 

01 

Пiдприємство  ПАТ "СК"КРЕМІНЬ"  за ЄДРПОУ   2E+07 

Територія КИЇВСЬКА  за  КОАТУУ   8E+09 

Орган державного 
управлiння      за СПОДУ     
Організаційно-правова форма 
господарювання    

за КОПФГ     

Вид економічної діяльності 
інші види страхування , крімт страхування 

життя  за КВЕД   66.03.0 

Одиниця вимiру: тис.грн.      Контрольна сума     
         

Звіт про фінансові результати 

  за   2012 р.  

     
Форма 
№2  Код за ДКУД 1801003 

I. Фінансові результати  

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, 
послуг) 

010 646377 - 

Податок на додану вартiсть 015 - - 

Акцизний збiр 020 - - 
Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вирахувані з 
доходу 

025 - - 

Інші вирахування з доходу 030 - - 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, 
робiт, послуг) 

035 646377 - 

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 040 (333283) (-) 

Валовий :   

 прибуток 050 313094 - 

 збиток 055 - - 

Інші операційні доходи  060 164917 - 
Доход від первісного визнання біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції 

061 -   -   

Адміністративні витрати 070 (10041) (-) 

Витрати на збут 080 (2690) (-) 

Інші операційні витрати 090 (60851) (-) 

Витрати від первісного визнання біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції 

091 - - 

Фінансові результати від операційної діяльності :   

 прибуток 100 404429 - 

 збиток 105 - - 

Доход від участі в капіталі 110 -   -   

Інші фінансові доходи 120 - - 

Інші доходи 130 - - 

Фінансові витрати 140 - - 

Втрати від участі в капіталі 150 - - 

Інші витрати 160 (6402) (-) 

Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування: 

  

 прибуток  170 398027 - 

 збиток 175 - - 

Фінансові результати від припиненої діяльності після 
оподаткування та/або прибуток або збиток від 
переоцінки необоротних активів та груп вибуття 

  

  прибуток 176 -   -   

  збиток 177 - - 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 18314 - 



 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 -   -   

1 2 3 4 

Фінансові результати від звичайної діяльності :   

 прибуток  190 379713 -   

 збиток 195 - (-) 

Надзвичайні :   

 доходи 200 -   -   

 витрати 205 - - 

Податки з надзвичайного прибутку 210 - - 

Чистий :   

 прибуток  220 379713 -   

 збиток 225 - (-) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 -   -   

         
II. Елементи операційних витрат 

Найменування показника 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 619 - 

Витрати на оплату праці 240 5267 - 

Відрахування на соціальні заходи 250 1944 - 

Амортизація 260 144 - 

Інші операційні витрати 270 71302 - 

Разом 280 79276 - 

         
III.Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті  
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300     

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310     

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320     

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію   330     

Дивіденди на одну просту акцію 340     

         

Директор                  _________________________    ФЕЛЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 

   (підпис)      

Головний бухгалтер _________________________    БОЯРЧЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА 

   (підпис)      

 
 
 

          Коди 

   
Дата (рік, місяць, 

число) 
2012| 12| 

31 

Підприємство ПАТ "СК"КРЕМІНЬ" за ЄДРПОУ 24559002 

Територія   київська за КОАТУУ 8,038E+09 

Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ   

Вид економічної діяльності інші види страхування , крім страхування життя за КВЕД 65.12 

Одиниця вимiру: тис.грн.       Контрольна сума   

Звіт про рух грошових коштів 

за 2012 

        
Форма 
№3   Код за ДКУД 1801004 

Код 

Стаття 
  

За звітний період 
За аналогічний період 
попереднього року 

1 2 3 4 

 І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

      

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   010 615664 - 

Погашення векселів одержаних    015 -   -   

Покупців і замовників авансів      020 -   -   

Повернення авансів     030 -   -   

Установ банків відсотків за поточними рахунками  035 162 -   



 

Бюджету податку на додану вартість   040 -   -   

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 -   -   

Отримання субсидій, дотацій    050 -   -   

Цільового фінансування        060 -   -   

Боржників неустойки (штрафів, пені)   070 -   -   

Інші надходження          080 - - 

Витрачання на оплату:       

Товарів (робіт, послуг)        090 (220832) (-) 

Авансів      095 (-) (-) 

Повернення авансів        100     

Працівникам      105 (4362)   

Витрат на відрядження        110     

Зобов'язань з податку на додану вартість   115     

Зобов'язань з податку на прибуток      120 (20529) (-) 

Відрахувань на соціальні заходи   125 (2080) (-) 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)  130 (886) (-) 

Цільових внесків      140   (-) 

Інші витрачання          145 (7939) (-) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій   150 359198 (-) 

Рух коштів від надзвичайних подій     160 -   -   

Чистий рух коштів від операційної діяльності    170 359198 - 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності       

Реалізація: 
         фінансових інвестицій 

180 715129 - 

         необоротних активів       190 - - 

         майнових комплексів    200 -   -   

Отримані:  
         відсотки         

210 -   - 

         дивіденди     220 -   -   

Інші надходження         230 -   -   

Придбання:        -   -   

         фінансових інвестицій       240 (1096174) (-) 
         необоротних 
активів      

250 (-) (-) 

         майнових 
комплексів           

260     

 Інші платежі     270     

 Чистий рух коштів до надзвичайних подій   280 (381045) - 

 Рух коштів від надзвичайних подій   290 -   -   

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності   300 (381045) - 

1 2 3 4 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності        

Надходження власного капіталу   310 -   -   

Отримані позики          320 -   - 

Інші надходження         330 2224 -   

Погашення позик         340   (-) 

Сплачені дивіденди       350     

Інші платежі          360   (-) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій    370 2224 (-) 

Рух коштів від надзвичайних подій      380 -   -   

Чистий рух коштів від фінансової діяльності    390 2224 - 

Чистий рух коштів за звітний період      400 (19623) - 

Залишок коштів на початок року      410 108008 - 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів    420   - 

Залишок коштів на кінець року      430 88385 - 

           
Керівник                               _________________________   ФЕЛЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ  
    (підпис)       
Гооловний бухгалтер     _________________________   БОЯРЧЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА  
    (підпис)       

 
 

            Коди 

     

Дата 
(рік, 
місяць, 
число) 

2012 12 
31 

Підприємство ПАТ "СК"КРЕМІНЬ" 
 

за 
ЄДРПОУ 

24559002 



 

Територія   київська  
за 
КОАТУУ 

80382000
00 

Орган державного управлiння    
за 
СПОДУ 

  

Організаційно-правова форма господарювання   за ОПФГ   

Вид економічної діяльності інші види страхування, крім страхування життя   за КВЕД 65.12 

Одиниця вимiру: тис.грн.        
Контрол
ьна сума            

              

Звіт про власний капітал  

за 2012 р.  

      
Форма № 4     

    
Код за 
ДКУД   1801005 

Стаття       Код 
Статут 
ний 
капітал 

Пайовий
капітал 

Додатко
вий 
вкладе 
ний 
капітал 

Інший
додат
ко 
вий 
капіта
л 

Резер
в 
ний 
капіта
л 

Нерозпо 
ділений 
прибуто
к 

Неопл
а 
чений 
капіта
л 

Вилуч
е 
ний 
капіта
л 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Залишок на початок року 010 17000              -             41 1120084                          1137125 

 Коригування 
:     

                               

 Зміна облікової політики 020                                                                                                        

 Виправлення помилок 030                                                                                                        

 Інші зміни 040                                                                -                          - 
 Скоригований залишок на 
початок року 

050 17000   -   41 1120084     1137125 

 Переоцінка активів 
:   

                    

 Дооцінка основних засобів 060                                                                                                        

 Уцінка основних засобів 070                                                                                                        
 Дооцінка незавершеного 
будівництва 

080                                                                                                        

 Уцінка незавершеного 
будівництва 

090                                                                                                        

 Дооцінка нематеріальних  
активів 

100                                                                                                        

 Уцінка нематеріальних 
активів 

110                                                                                                        

  120                                                                                                        
 Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 

130                                                                379713                          379713 

 Розподіл прибутку :                       

 Виплати власникам 
(дивіденди) 

140                                                                                                        

 Спрямування прибутку до 
статутного капіталу 

150                                                                                                        

 Відрахування до резервного 
капіталу 

160                                                                                                        

  170                                                                                                        

 Внески учасників :                       

  Внески до капіталу 180                                                                                                        
 Погашення заборгованості з 
капіталу 

190                                                                                                        

Емісійний дохід та інший 
вкладений капітал 

200                                                                                                        

 Вилучення капіталу 
:   

                    

 Викуп акцій (часток) 210                                                                                                        
 Перепродажа викуплених 
акцій (часток) 

220                                                                                                        

 Анулювання викуплених 
акцій (часток) 

230                                                                                                        

 Вилучення частки в капіталі 240                                                                                                        
 Зменшення номінальної 
вартості акцій 

250                                                                                                        

 Інші зміни в капіталі 
:   

                    

 Списання невідшкодованих 
збитків 

260                                                                                                        

 Безкоштовно отримані 
активи 

270                                                                                                        



 

  280                                                                                                        

 Разом змін в капіталі 290                                                                           379713                             379713 

 Залишок на кінець року 300 17000                 -              41 1499797                             1516838 

 
         
Директор                             
_________________________   ФЕЛЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
         
Головний бухгалтер       
_________________________   БОЯРЧЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА 

 
 
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2012 РІК.  

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Кремінь »засновано в 1996 році в м. Кременчук. 

2003 переведено в м. Донецьк. 

2004 - 13.12.2012 р. юридична адреса підприємства м. Донецьк, вул. Університетська, 89/217. 

З 14.12.2012 р. юридична адреса м. Київ, вул. Інститутська, 19 б, к.33 

 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ  

Фінансова звітність, що додається, підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - “МСФЗ”).  

Фінансова звітність підготовлена відповідно до принципів:  

- методу нарахування;  

- безперервності діяльності.  

Функціональною валютою підприємства є Українська гривня - національна валюта України.  

Всі дані фінансової звітності округлені з точністю до тисяч гривень з одним десятковим знаком після коми. 

Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності  

З 1 січня 2012 року Компанія прийняла МСФЗ (IFRS) 1 “ Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності ”.   

Перша фінансова звітність Компанії складається на 31 грудня 2012 року.  

Порівняльній інформації складалася на 31 грудня 2011 року. 

На 01.01.12 р. проведена трансформація статей балансу згідно МСФЗ. 

Статті балансу (активи, зобов”язання)  були оцінені відповідно до критеріїв  признання,  перекласифіцировані.  

Основні засоби 

Об'єкти основних засобів відображаються у фінансовій звітності за фактичними витратами за вирахуванням накопиченої амортизації та 

збитків від знецінення. 

У разі якщо об'єкт основних засобів складається з кількох компонентів, які мають різний строк корисного використання, такі 

компоненти відображаються як окремі об'єкти основних засобів. 

Наступні ремонти включаються до балансової вартості активу або відображаються окремо як актив, тільки якщо ймовірно, що є 

майбутні економічні вигоди, що відносяться до цього активу, і вартість активу може бути надійно оцінена. Всі інші витрати на ремонт і 

техобслуговування відображаються у звіті про доходи, витрати (Звіт про фінансові результати) в тому періоді, в якому вони виникли. 

Витрати на реконструкцію і модернізацію капіталізуються, а замінені об'єкти списуються. Прибуток або збиток від списання або вибуття 

відображається на рахунках прибутків або збитків по мірі виникнення. 

Власні активи 

До складу необоротних активів належать: 

- Основні засоби; 

- Інвестиційна нерухомість; 

- Незавершені капітальні інвестиції 

На обліку є об'єкт основних засобів не введений в експлуатацію - Нежитлове приміщення. 

Станом на 01.01.2012 проведено оцінку об'єкта. Результати дооцінки відображені на рахунку 44. 

Експертиза проведена оцінювачем Ермоловою Н.В. (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 9789/10 від 16.07.2010 р. № 9793/10 від 

16.07.2010 р виданими Фондом державного майна України, Сертифікатами на право проведення робіт з експертної оцінки майна, 

майнових і немайнових прав бізнесу № 1782 від 15.07.2000 р., № 654 від 28.10.1996 р., свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі 

оцінювачів № 3708 від 14.07.2005г, № 3552 від 07.07.2005 р., Свідоцтва № 279 від 12.06.2012г., виданого Донецьким науково-дослідним 

інститутом судової експертизи. 

Інвестиційна нерухомість. 



 

Підприємство застосовує модель справедливої вартості. 

Станом на 01.01.2012 проведено оцінку об'єкта Інвестиційної нерухомості. Результати дооцінки відображені на рахунку 44. 

Експертиза проведена оцінювачем Ермоловою Н.В. (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 9789/10 від 16.07.2010 р. № 9793/10 від 

16.07.2010 р виданими Фондом державного майна України, Сертифікатами на право проведення робіт з експертної оцінки майна, 

майнових і немайнових прав бізнесу № 1782 від 15.07. 2000 р., № 654 від 28.10.1996 р., свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі 

оцінювачів № 3708 від 14.07.2005г, № 3552 від 07.07.2005 р, Свідоцтва № 279 від 12.06.2012г., виданого Донецьким науково-дослідним 

інститутом судової експертизи . 

У составі основних засобів підприємства є об’єкти, які повність амортизовані( мають залишкову вартість - нуль грн.).  

На нашу думку, проводити оцінку цих засобів не має сенсу ( не є доцільним) як с фінансової точки зору, так і з приводу використання 

трудових ресурсів.  

У состав цих засобів входять: комп’ютерна техніка, меблі , які за своєю загальною вартістю не є більше  5-10 тисяч грн.( сума в межах 

суттєвості), але використовуються у діяльності підприємства. 

Амортизація 

Амортизація основних засобів нараховується за методом рівномірного нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх 

корисного використання і відображається у складі прибутку або збитку. Амортизація нараховується з дати придбання об'єкта, а для 

об'єктів основних засобів, зведених господарським способом - з моменту завершення будівництва об'єкта та його готовності до 

експлуатації. По земельних ділянках амортизація не нараховується. Амортизація не нараховується на об'єкти не введені в експлуатацію 

(не використовуються). Строки корисного використання різних об'єктів основних засобів надані таким чином: 

Назви груп основних засобів Коди 
рахунків 

Строки корисного 
використання (рік) 

Земельні ділянки  101 - 

Будівлі та споруди 

ОЗ у орендованих приміщеннях 

ОЗ не готові до експлуатації 

 

103 

 

20 

Інвестиційна нерухомість 103 20 

Обладнання (сейфи)  104,106 5 

Меблі та вбудовувані елементи обладнання 106 4 

Офісне устаткування (комп'ютерна техніка, пов'язані з ним засоби зчитування або 
друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати 
на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються 
нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, модулі, 
модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до 
телекомунікаційних мереж, телефони (у тому числі сотові)) 

 106 3 

Транспортні засоби 105  8 

Інструменти, прилади, інвентар (кулери, холодильники, обігрівачі, інше) 106 4 

Нематеріальні активи  

Придбані нематеріальні активи відображаються у  фінансовій звітності за фактичними витратами за вирахуванням накопиченої 

амортизації і збитків від знецінення.  

Витрати, пов'язані з розробкою або технічним обслуговуванням програмного забезпечення, признаються як витрати по мірі їх 

виникнення. 

Амортизація по нематеріальних активах нараховується по методу рівномірного нарахування зносу протягом передбачуваного терміну їх 

корисного використання і відбивається у складі прибутку або збитку. Терміни корисного використання нематеріальних активів складає 4 

роки у зв'язку з технічним, технологічним, комерційним і іншими типами старіння. 



 

Довгострокові фінансові інвестиції. 

Довгострокові фінансові активи згідно МСФЗ 32,39 обліковуються за первісною вартістю (собівартістю). Ці активи не є ринковими і 

визначити їх справедливу вартість не представляється можливості. 

Операції в іноземній валюті. 

Операції в іноземній валюті переводяться в українську гривню, по валютних курсах, що діяли на дати здійснення операцій. Грошові 

активи та зобов'язання, виражені в іноземній валюті станом на звітну дату, переводяться в гривню за курсом НБУ, що діяв на звітну дату. 

Курсові різниці, що виникають в результаті переведення в іноземну валюту, відображаються у складі прибутку чи збитків. 

Фінансові інструменти 

Компанія має наступні фінансові активи: дебіторська заборгованість, а також фінансові активи, наявні для продажу. 

Позики та дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість являють собою не котирувані на активному ринку фінансові активи, що передбачають одержання фіксованих 

або піддаються визначенню платежів. Такі активи первісно визнаються за справедливою вартістю, яка збільшується на суму затрат, що 

безпосередньо відносяться до здійснення угоди. Після первісного визнання позики та дебіторська заборгованість оцінюються за 

амортизованою вартістю, яка розраховується з використанням методу ефективної ставки відсотка, за вирахуванням збитків від їх 

знецінення. На 31.12.2012 р. не була проведена оцінка по амортизаційної вартості, тому що вся дебіторська заборгованість поточна і 

найближчим часом буде погашена. До позик та дебіторської заборгованості відноситься дебіторська заборгованість за операціями 

страхування (основний вид діяльності). 

Фінансові активи, наявні для продажу 

Фінансові активи, наявні для продажу, являють собою фінансові активи, які навмисно були визначені в цій категорії. При первісному 

визнанні такі активи оцінюються за справедливою вартістю, яка збільшується на суму затрат, що безпосередньо відносяться до 

здійснення угоди. 

Грошові та прирівняні до них кошти. 

Грошові та прирівняні до них кошти включають готівку, поточні та кореспондентські рахунки, короткострокові депозити в банках. 

На 31.12.12 

  
всього у тому числі в іноземній валюті 

Грошові кошти та їх еквіваленти (сума рядків 230 
та 240) 88 385,4 3 014,0 

зокрема:на поточних рахунках 2 429,8 146,4 

Вклади в банках (депозити), у тому числі (назва 
банківської установи): 85 940,1 2 867,6 

готівка в касі 15,5 0,0 
Акціонерний капітал і дивіденди. 

Компанія емітувала тільки прості акції, які відображаються у складі власних коштів. 

Дивіденди за поточний період не нараховувалися і не виплачувалися. 

Резерви 

Резерв під майбутні виплати співробітникам формуються у вигляді Резерву відпусток. 

Резерв розраховано, як середньомісячний фонд оплати праці. 

Резерв сумнівних боргів нараховується тільки на звітну дату (на 31 грудня) для складання річного звіт, використовуючи коефіцієнт 

сумнівності. 

Страхові резерви. 

Згідно Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17.12.2004 року N 3104 «Про 

затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя» 

компанія нараховує та веде облік наступних резервів: резерв незароблених премій; резерв заявлених, але не виплачених збитків; резерв 

збитків, які виникли, але не заявлені. 

Резерв незароблених премій-метод "1/365" - "pro rata temporis"; 



 

Резерв збитків, які виникли, але не заявлені - метод фіксованого відсотка (10%); 

Розміщення страхових резервів на 31.12.12р. 

Величина сформованих страхових резервів на кінець звітного періоду, із них: 186295,80 

технічних резервів 186295,80 

у тому числі резерви незароблених премій 121608,50 

резерв заявлених, але не виплачених збитків 55,80 

резерв збитків, які виникли, але не заявлені 64631,50 

 
Частка перестраховиків у страхових резервах” (на кінець звітного періоду) 

Частка перестраховиків у страхових резервах (рядок 416) 45058,10 

у тому числі частка перестраховиків у резервах незароблених премій 45052,30 

частка перестраховиків у резервах заявлених, але не виплачених збитків 5,80 

Оподаткування. 

Податок на прибуток розрахований згідно чинного Податкового кодексу України. Податок на прибуток відображається у складі збитку 

за поточний період. 

Податкові різниці підприємство не нараховує. Тому що МСФЗ 12 «Податки на прибуток» передбачає нарахування тільки тимчасових 

податкових різниць, з причини особливості оподаткування страхових компаній, виникають тільки постійні податкові різниці. На  цій 

підставі відстрочені податкові активи та зобов'язання в балансі відсутні. 

Дохід. 

Основний дохід підприємства - дохід від надання послуг страхування. 

Нараховується в момент настання відповідальності страховика. 

Страхування не є об'єктом для нарахування податку на додану вартість. 

Операційна оренда. 

Операційна оренда - оренда, при якій не відбувається істотного перенесення всіх ризиків і вигод, пов'язаних з володінням активу. 

Орендні платежі при операційній оренді відображаються у складі витрат, доходів по періодам нарахування. 

Витрати. 

Всі витрати відображаються в обліку відповідно до принципу нарахування (тобто в момент їх здійснення). 

Основні статті витрат: 

- Собівартість - страхові виплати; прямі витрати, пов'язані із здійсненням страхової діяльності; 

- Адміністративні витрати - оренди, утримання адмінапарату, послуги зв'язку, юридичні послуги; 

- Витрати на збут - реклама, посередницькі послуги, резерв сумнівних боргів. 

- Інші витрати – благодійність, безнадійна заборгованість, резерв заявлених, але не виплачених збитків; резерв збитків, які 

виникли, але не заявлені. 

 

 

 

Голова Правління                                                                  І.В. Феленко 

 

Головний бухгалтер                                                              О.М.Боярченко 



 

 
б) кількість облігацій у емісії: Загальна кількість облігацій – 170 000 (сто сімдесят тисяч) штук 
іменних дисконтних облігацій. 
в) номінальна вартість облігації: Номінальна вартість однієї облігації становить 1 000 (одна тисяча) 
гривень. 
г) загальна номінальна вартість розміщення облігацій: 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів) 
гривень.. 
д) форма існування облігацій: Бездокументарна.  
е) серії емісії облігацій: Серія А, порядкові номери: 000 001 – 170 000. 
4.3. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій:  
Метою використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій є розробка проекту 
будівництва Торгівельно-розважально-офісного центру (10% від залучених ресурсів), будівництво 
Торгівельно-розважально-офісного центру (60% від залучених ресурсів), придбання земельних 
ділянок для будівництва Торгівельно-розважально-офісного центру (30% від залучених ресурсів), у 
тому числі опосередковане, через придбання корпоративних прав будівельних компаній або інших 
підприємств цієї галузі, обладнання яких дозволяє виготовляти залізобетонні конструкції для 
будівництва. Керівництвом емітента буде в оперативному порядку прийматися рішення про 
співвідношення прямих закупівель обладнання та придбання корпоративних прав з урахуванням 
вартості такого обладнання та вартості корпоративних прав з метою мінімізації витрат та отримання 
найбільшої вигоди. Джерелом погашення позики є власні кошти та кошти, що будуть отримані в 
результаті господарської діяльності після сплати обов’язкових платежів та розрахунків з бюджетом. 
ЕМІТЕНТ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ КОШТИ, ЗАЛУЧЕНІ ВІД РОЗМІЩЕННЯ 
ОБЛІГАЦІЙ, НА ФОРМУВАННЯ І ПОПОВНЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ЕМІТЕНТА, А 
ТАКОЖ ДЛЯ ПОКРИТТЯ СВОЇХ ЗБИТКІВ ВІД ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА БУДІВНИЦТВА 
ЖИТЛА. 
4.4. Права, що надаються власникам облігацій: 
- права купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних 
паперів; 
- права на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення; 
- права на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству та умовам 
розміщення. 
4.5. Порядок розміщення облігацій: Емітент буде проводити публічне розміщення облігацій.  
4.5.1. Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій:  
Розміщення емітованих цінних паперів здійснюється Емітентом самостійно виключно на ПрАТ «Українська 
фондова біржа», згідно Правил та Регламенту біржі, яка знаходиться за адресою, м. Київ, пров. Рильський 10 на 
підставі Договору про організацію розміщення цінних паперів від 06.09.2013. 
Дата початку укладання договорів з першими власниками облігацій – 21.10.2013 року. Дата закінчення 
укладання договорів з першими власниками облігацій – 31.12.2013 року включно. 
4.5.2. Можливість дострокового закінчення розміщення: Збори учасників Емітента У випадку, якщо на 
запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками облігацій та облігацій повністю 
оплачені власниками до настання дати закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій, Збори 
учасників Емітента затверджують результати укладання договорів з першими власниками облігацій, 
затверджують результати відкритого (публічного) розміщення облігацій та звіт про відкрите (публічне) 
розміщення облігацій. 
4.5.3. Найменування андеррайтера: 
Емітент не користується послугами андеррайтера.  
4.5.4. Порядок оплати облігацій: 
4.5.4.1. Запланована ціни продажу облігацій під час розміщення:  
Запланована ціна продажу дисконтних облігацій встановлюється нижче номінальної вартості, і 
становить 675,57 (шістсот сімдесят п’ять грн. 57 коп.) грн за одну облігацію. Фактична ціна продажу 
облігацій при розміщенні визначається на біржі та керується при цьому попитом та ринковими 
умовами під час укладання договорів з першими власниками облігацій. Фактична ціна продажу 
облігацій вказується в біржовому контракті, і не може бути меншою за заплановану ціну продажу 
облігацій, але не більшою за номінальну. 
4.5.4.2. Валюта, у якій здійснюється оплата облігацій: 
Оплата за облігації здійснюється у національній валюті України. 
4.5.4.3. Найменування і реквізити банківської установи та номера поточного рахунку, на який 



 

вноситиметься оплата за облігації:  
Покупець облігацій повинен не пізніше 3-х (трьох) банківських днів після дати реєстрації біржового 
контракту на ПрАТ «Українська фондова біржа» перерахувати на рахунок ПрАТ «Українська фондова 
біржа» №26506001077626 в КРВ ПАТ КБ “Хрещатик”, МФО 300670, загальну ціну придбаних 
облігацій, визначену біржовим контрактом. 
ПрАТ «Українська фондова біржа» перераховує загальну ціну придбаних облігацій, визначену 
біржовим контрактом на рахунок Емітента протягом одного робочого дня з дати отримання грошових 
коштів від Покупця облігацій. 
4.5.4.4. Термін оплати облігацій: 
Оплата здійснюється юридичними особами – за рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження 
після сплати всіх податків, обов’язкових платежів та відсоткових ставок; фізичними особами – за 
рахунок особистих коштів. Для здійснення операцій з облігаціями власник повинен відкрити рахунок 
у цінних паперах у обраного ним зберігача і повідомити реквізити цього рахунку Емітенту або іншій 
особі, з якою укладено договір купівлі-продажу облігацій. Після оплати облігацій в термін, 
встановлений біржовим контрактом на придбання облігацій, Емітент зараховує на рахунок в цінних 
паперах покупцю або належним чином уповноваженій особі покупця облігації у кількості, 
встановленій біржовим контрактом. Термін оплати облігацій встановлюється відповідно до умов 
біржового контракту, але не пізніше 31.12.2013 року включно.   
4.6. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу емітентом облігацій у 
власників після закінчення терміну розміщення та, якщо така можливість передбачена, порядок 
викупу емітентом облігацій та ціна, за якою здійснюється викуп: 
Облігації вільно обертаються на ринку протягом усього терміну їх обігу. Власниками облігацій 
можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти України, без будь-яких обмежень. 
Право власності на придбані облігації виникає згідно статті 5 Закону України "Про Національну 
депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" з моменту 
зарахування облігацій на рахунки власників у цінних паперах при умові їх повної оплати. 
Строк обігу облігацій –починається з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку України звіту про результати розміщення облігацій та видачі 
Свідоцтва про реєстрацію розміщення облігацій та триває по 21.10.2019 року включно.  
Викуп облігацій Емітентом не передбачено. 
4.7. Порядок погашення облігацій 
4.7.1. Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій: 
Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України на підставі 
зведеного облікового реєстру, який складається ПАТ «НДУ» на дату, що передує початку погашення 
облігацій, та надається на дату початку погашення, власнику – фізичній особі на її поточний рахунок. , м. 
Київ, вул. Полярна, будинок 20, літера А, офіс №17. 
Погашення облігацій власнику – юридичній особі здійснюється на її поточний рахунок. 
Дата початку погашення – 22.10.2019 року. 
Дата закінчення погашення –30.04.2020 року. 
Для пред’явлення облігацій до погашення власники облігацій перераховують належні їм облігації з 
особистих рахунків у цінних паперах у Зберігачів на рахунок Емітента в депозитарії ПАТ «НДУ».  
Погашення здійснюється за номінальною вартістю облігацій в національній валюті України. Інформація 
для складання зазначеного зведеного облікового реєстру власників облігацій формується після закінчення 
операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій. Сформований зведений обліковий реєстр 
рахунків власників облігацій надається депозитарієм ПАТ «НДУ» Емітенту до 10-ї години дня початку 
погашення. На дату погашення власники облігацій повинні перерахувати облігації, що підлягають 
погашенню на рахунок у цінних паперах Емітента, відкритий у депозитарії ПАТ «НДУ». Емітент з 
моменту зарахування облігацій на його рахунок в цінних паперах перераховує власнику облігацій на його 
поточний рахунок або виплачує через касу Емітента номінальну вартість облігацій. Якщо дата початку 
погашення припадає на неробочий (вихідний) день, встановлений чинним законодавством України, 
початок погашення облігацій переноситься на перший робочий день після неробочого (вихідного) дня. При 
відсутності в зведеному обліковому реєстрі власників облігацій даних про поточний рахунок власника 
облігацій або при неможливості останнього отримати належні йому кошти за погашення через касу 
Емітента, належні суми до погашення депонуються на рахунку Емітента і виплачуються при особистому 
зверненні власника до Емітента з відповідною заявою.   
4.7.3. Можливість дострокового погашення облігацій: 
Можливість дострокового погашення облігацій не передбачена. 



 

4.7.4. Дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення  облігацій: У разі, 
якщо власник облігацій своєчасно не перерахував облігації, що підлягають погашенню на рахунок в цінних 
паперах Емітента, належні власнику за погашені облігації кошти депонуються на поточному рахунку 
Емітента і виплачуються за зверненням власника облігацій після перерахування ним облігацій на рахунок в 
цінних паперах Емітента.   
4.8. Порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним 
дефолту. 
4.8.1. В разі неспроможності Емітента погасити частину чи повну вартість облігацій власникам облігацій у 
строк погашення, встановлений даним Проспектом емісії, Емітент за рішенням свого вищого органу 
управління протягом строку погашення облігацій оголошує дефолт в спосіб публікації оголошення про 
свою неплатоспроможність в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку. 
4.8.2. В разі оголошення дефолту Емітент вдається до процедур, передбачених чинним законодавством, в 
тому числі процедур відновлення платоспроможності, визначених Законом України "Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". 
4.8.3. В разі неспроможності Емітента погасити частину чи повну вартість облігацій власникам облігацій у 
строк погашення, встановлений даним Проспектом емісії Емітент в разі настання страхового випадку 
звертається до Страховика для отримання страхового відшкодування. Страхове відшкодування 
виплачується СТРАХОВИКОМ в протягом 30 робочих днів після прийняття рішення про його виплату. 
4.9. Перелік і результати попередніх випусків облігацій: Емітент не проводив розміщення облігацій. 
4.10. Розмір частки в статутному капіталі емітента, що перебувають у власності членів виконавчого 
органу цього емітента: 
У власності членів виконавчого органу частки в статутному капіталі емітента відсутні. 
4.11. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10%: 
№ 

Назва Код ЄДРПОУ Місцезнаходження 
Частка в С/Ф 

грн. 
Частка в С/Ф 

% 
1 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЮ 
НЕДЕРЖАВНИХ 

ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ 
"ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ "ПЕРША 
КУПЕЦЬКА ГІЛЬДІЯ" що 
діє від імені та в інтересах 

ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА 

"ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ІНІЦІАТИВА-ФІНАНС" 

35364718 04655, м. Київ, вул. 
Полярна, буд. 20, літера 
А 

10 037 500,00 100% 

4.12. Відомості про депозитарій: Депозитарій Публічне акціонерне товариство «Національний 
Депозитарій України» (НДУ) (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711) здійснює діяльність на 
підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів АВ 581322, яка видана 
ДКЦПФР 19.09.2006р., на підставі рішення №823 від 19.09.2006р.,. Адреса 04107, Київ, вул. 
Б.Гринченка, 3, тел. (044) 279-12-49 (044) 377-72-69 
4.13. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у проспекті емісії: 
-Директор ТОВ «БК «ЄВРОХОЛДИНГ» – Болховськой Ігор Олегович. 
- ТРУШКЕВИЧ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА Директор ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АФ 
«АУДИТ - ОПТІМ». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21613474. Місцезнаходження: 03680, м. Київ, 
вул. Червонопрапорна, 34, корп.4. Строк дії свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: з 26.01.2001р. до 04.11.2015 р. Строк дії 



 

свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку: з 02.04.2013 р. до 04.11.2015 р. 
4.14. Дані щодо бірж або позабіржових торговельно-інформаційних систем, на яких 
продавалися або продаються цінні папери цього емітента: Цінні папери емітента на біржах або 
позабіржових торговельно-інформаційних системах не оберталися. 
4.15. Інформація про організаторів торгівлі, з якими укладено договір на проведення 
розміщення облігацій: Емітент укладав Договір про організацію розміщення цінних паперів від 
06.09.2013., з ПрАТ «Українська фондова біржа», яка знаходиться за адресою, м. Київ, пров. 
Рильський 10, код за ЄДРПОУ 14281095. 
4.16. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: ОБСЯГ ВИПУСКУ ОБЛІГАЦІЙ, ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ ДО 
РОЗМІЩЕННЯ, ПЕРЕВИЩУЄ РОЗМІР ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ЕМІТЕНТА. 
 
 
 
Директор ТОВ «БК «ЄВРОХОЛДИНГ»    Болховськой І.О. 
 
 
 
Директор ПП «АФ «АУДИТ - ОПТІМ»  Трушкевич Т.М. 


