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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
	Вiдкрите акцiонерне товариство "Василькiвська фiрма "ЕКОГАЗСЕРВIС"
2. Організаційно-правова форма
	Відкрите акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
	13706150
4. Місцезнаходження
	08623, Київська обл., Василькiвський р-н, смт. Калинiвка, вулиця Залiзнична, 168
5. Міжміський код, телефон та факс
	+38 (04571) 4-13-53, +38 (04571) 4-12-54
6. Електронна поштова адреса 
	ekogaz_vat@ukr.net 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
15.04.2014

(дата)
2. Річна інформація опублікована у
71 Бюлетень. Цiннi папери України

16.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання) 
(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
http://www.ekogaz.pat.ua
в мережі Інтернет
15.04.2014

(адреса сторінки)

(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
X
5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
X
7. Інформація про посадових осіб  емітента:

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
X
10. Інформація про дивіденди

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
X
12. Відомості про цінні папери емітента:

   1) інформація про випуски акцій емітента
X
   2) інформація про облігації емітента

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

   4) інформація про похідні цінні папери

   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу
X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
   3) інформація про зобов'язання емітента
X
   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління
X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
30. Річна фінансова звітність
X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки:
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надається, тому що Товариство у звiтному перiодi не приймало участi в створеннi юридичних осiб.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що рейтингова оцiнка Товариства або його цiнних паперiв не проводилась.
Iнформацiя про дивiденди не надається, тому що у звiтному та попередньому перiодах дивiденди не нараховувались i не виплачувались.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв.
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не викупало власних акцiй в звiтному перiодi.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї Товариства за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн.
Iнформацiя про гарантiї третьої особи не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникла протягом звiтного перiоду, не надаються, тому що протягом звiтного перiоду така iнформацiя не виникала.
Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск цiльових облiгацiй.
ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Вiдкрите акцiонерне товариство "Василькiвська фiрма "ЕКОГАЗСЕРВIС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	АОО №47657
3. Дата проведення державної реєстрації
	19.06.1997
4. Територія (область)
	Київська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	337250
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	21
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	35.22 - Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи
	68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
10. Органи управління підприємства
	Iнформацiя про органи управлiння вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонерними товариствами не заповнюється.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	ПАТ КБ "Правекс-Банк"
2) МФО банку
	380838
3) Поточний рахунок
	2600779994002
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) Поточний рахунок

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії (дозволу)
Дата видачі
Державний орган, що видав
Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1
2
3
4
5
Дозвiл на продовження виконання роботи пiдвищеної безпеки
2812.10.30-40.22.0
31.08.2010
Держгiрпромнагляд
31.08.2015
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї дозвiл планується подовжувати.





14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
Дата введення посади корпоративного секретаря
Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря
Прізвище, ім'я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
1
2
3
22.07.2013
22.07.2013
Колодяжна Вiра Михайлiвна
Опис
Досвiду роботи корпоративного секретаря не має. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Переведена з посади бухгалтера. Введено посаду корпоративного секретаря вперше.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна по Київськiй областi
19028107
01196, м.Київ, пл. Л. Українки, 1
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)



Усього
0

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Голова правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Залюбовський Микола Антонович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	СМ 449077 30.04.2002 виданий Калинiвський СВМ Василькiвського МВГУ МВС України
4) Рік народження
	1937
5) Освіта
	Середня спецiальна, Одеський технiкум нафти i газу, технiка i механiка
6) Стаж керівної роботи (років)
	40
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Начальник РЕС бази
8) дата обрання та термін, на який обрано
	08.05.2007, обрано на 5 рокiв
9) Опис
	Вирiшення усiх питань дiяльностi Товариства крiм тих, що згiдно з чинним законодавством, та Статутом або рiшенням вищого органу Товариства вiднесенi до виключної компетенцiї iншого органу Товариства.
Заробiтну плату отримує згiдно штатного розкладу. Винагороду в натуральнiй формi не отримував.
Змiн в персональному складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж керiвної роботи 40 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - голова правлiння. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада
	Член правлiння, Директор пiдприємства
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Фiалко Володимир Дмитрович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	СМ 427547 09.01.2002 виданий Калинiвським СВМ Василькiвського району
4) Рік народження
	1949
5) Освіта
	Середня спецiальна, Одеський технiкум нафти i газу, транспортування i зберiгання нафти i газу
6) Стаж керівної роботи (років)
	22
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Заступник голови правлiння
8) дата обрання та термін, на який обрано
	08.05.2007, обрано на 5 рокiв
9) Опис
	Вирiшення питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, передбачених чинним законодавством, та Статутом товариства
Заробiтну плату отримує згiдно штатного розкладу. Винагороду в натуральнiй формi не отримував.
Змiн в персональному складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи 22 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - директор. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада
	Член правлiння, Начальник служби охорони працi
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Павлiк Вiктор Андрiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	СК 208984 25.11.1995 виданий Василькiвський МВГУ МВС України
4) Рік народження
	1950
5) Освіта
	Вища, Київський державний унiверситет, ф-т iсторiї
6) Стаж керівної роботи (років)
	32
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Директор фiлiї №1 ВАТ "Екогазсервiс".
8) дата обрання та термін, на який обрано
	08.05.2007, обрано на 5 рокiв
9) Опис
	Вирiшення питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, передбачених чинним законодавством, та Статутом товариства.
Заробiтну плату отримує згiдно штатного розкладу. Винагороду в натуральнiй формi не отримував.
Змiн в персональному складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж керiвної роботи 32 рiк. Попереднi посади за останнi п'ять рокiв -  член правлiння, директор. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада
	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Степанчук Тамара Володимирiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	СК 375271 12.02.1997 виданий Калинiвський СВМ Василькiвського МВГУ МВС України
4) Рік народження
	1974
5) Освіта
	Середня спецiальна, Iрпiнський технiкум бухгалтерського облiку
6) Стаж керівної роботи (років)
	18
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Головний бухгалтер ТОВ "Панорама"
8) дата обрання та термін, на який обрано
	03.07.2008, обрано безстроково
9) Опис
	Ведення бухгалтерського облiку згiдно нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 
Заробiтну плату отримує згiдно штатного розкладу. Винагороду в натуральнiй формi не отримувала.
Змiн в персональному складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж керiвної роботи 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: головний бухгалтер.
Обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Екорембуд" (с. Данилiвка, Василькiвський р-н Київської обл.).
Згiдно з наказом Голови правлiння була звiльнена з займаної посади за власним бажанням 24.01.2014 року.

1) Посада
	Голова ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Заяц Iрина Iванiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	СК 672976 03.01.1999 виданий Калинiвський СВМ Василькiвського МВГУ МВС України
4) Рік народження
	1968
5) Освіта
	Iнформацiя вiдсутня
6) Стаж керівної роботи (років)
	0
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	 Iнформацiя вiдсутня.
8) дата обрання та термін, на який обрано
	08.05.2007, обрано на 5 рокiв
9) Опис
	Перевiрка господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства, виконавчого органу Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. 
Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримувала. Змiн в персональному складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо освiти, загального стажу керiвної роботи, перелiку попереднiх посад за останнi п'ять рокiв, посад, якi обiймає на iнших пiдприємствах,  вiдсутня.

1) Посада
	Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Кострубiцький Вiталiй Миколайович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	СМ 668675 11.03.2005 виданий Василькiвським МВ ГУ МВС Ураїни в Київськiй обл.
4) Рік народження
	1978
5) Освіта
	Iнформацiя вiдсутня
6) Стаж керівної роботи (років)
	0
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Iнформацiя вiдсутня.
8) дата обрання та термін, на який обрано
	08.05.2007, обрано на 5 рокiв
9) Опис
	Перевiрка господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства, виконавчого органу Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. 
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась. Змiн в персональному складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Iнформацiя щодо освiти, загального стажу керiвної роботи, перелiку попереднiх посад за останнi п'ять рокiв, посад, якi обiймає на iнших пiдприємствах, вiдсутня.

1) Посада
	Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Лєбєдєва Ольга Анатолiївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	СК 423209 05.04.1997 виданий Калинiвський СВМ Василькiвського МВГУ МВС України в Київськiй обл.
4) Рік народження
	1959
5) Освіта
	Середня-спецiальна
6) Стаж керівної роботи (років)
	0
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Iнформацiя вiдсутня.
8) дата обрання та термін, на який обрано
	08.05.2007, обрано на 5 рокiв
9) Опис
	Перевiрка господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства, виконавчого органу Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. 
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась. Змiн в персональному складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Iнформацiя щодо  загального стажу керiвної роботи, перелiку попереднiх посад за останнi п'ять рокiв, посад, якi обiймає на iнших пiдприємствах, вiдсутня.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Прості на пред’явника
Привілейо-вані іменні
Привілейо-вані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Голова правлiння
Залюбовський Микола Антонович
СМ 449077 30.04.2002 виданий Калинiвський СВМ Василькiвського МВГУ МВС України
355 523
26,355
355 523
0
0
0
Член правлiння, Директор пiдприємства
Фiалко Володимир Дмитрович
СМ 427547 09.01.2002 виданий Калинiвським СВМ Василькiвського району
8 311
0,616
8 311
0
0
0
Член правлiння, Начальник служби охорони працi
Павлiк Вiктор Андрiйович
СК 208984 25.11.1995 виданий Василькiвський МВГУ МВС України
1 000
0,074
1 000
0
0
0
Головний бухгалтер
Степанчук Тамара Володимирiвна
СК 375271 12.02.1997 виданий Калинiвський СВМ Василькiвського МВГУ МВС України
0
0
0
0
0
0
Голова ревiзiйної комiсiї
Заяц Iрина Iванiвна
СК 672976 03.01.1999 виданий Калинiвський СВМ Василькiвського МВГУ МВС України
200
0,015
0
0
0
0
Член ревiзiйної комiсiї
Кострубiцький Вiталiй Миколайович
СМ 668675 11.03.2005 виданий Василькiвським МВ ГУ МВС Ураїни в Київськiй обл.
1 000
0,074
1 000
0
0
0
Член ревiзiйної комiсiї
Лєбєдєва Ольга Анатолiївна
СК 423209 05.04.1997 виданий Калинiвський СВМ Василькiвського МВГУ МВС України в Київськiй обл.
468
0,035
468
0
0
0
Усього
366 502
27,169
366 302
0
0
0
VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Прості на пред'явника
Привілейо-вані іменні
Привілейо-вані на пред'явника
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Пропан-сервiс"
32214510
02002, м.Київ, вул.Р.Окiпної 4, офiс 4
187 081
13,8681
187 081
0
0
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій




Прості іменні
Прості на пред'явника
Привілейо-вані іменні
Привілейо-вані на пред'явника
Фiзична особа
   
288 118
21,3579
288 118
0
0
0
Фiзична особа
   
355 523
26,3546
355 523
0
0
0
Усього
830 722
61,5806
830 722
0
0
0
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
чергові
позачергові

X

Дата проведення
10.04.2013
Кворум зборів
42
Опис
Порядок денний:
 1. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2013 рiк.
 2. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк.
 3. Затвердження рiчного звiту Товариства та розподiл прибутку за 2012 рiк.
 4. Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", зокрема, визначення типу акцiонерного товариства.
 5. Затвердження змiн до Статуту Товариства.
 6. Про припинення Вiдкритого акцiонерного товариства Василькiвська фiрма "Екогазсервiс" шляхом реорганiзацiї через перетворення у Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю.
 7. Про призначення комiсiї з припинення Вiдкритого акцiонерного товариства <Василькiвська фiрма "Екогазсервiс".
 8. Про затвердження оцiнки та умов викупу акцiй у акцiонерiв, якi не голосували за прийняття рiшення про припинення Вiдкритого акцiонерного товариства <Василькiвська фiрма "Екогазсервiс".
 9. Про затвердження порядку та умов обмiну акцiй на частки.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - порядок денний було затверджено Правлiнням, iншi особи пропозицiй не подавали.

У зв'язку iз вiдсутнiстю кворуму загальнi збори не вiдбулися.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
30370711
Місцезнаходження
01001, м.Київ, вул. Б.Грiнченка, буд.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Рiшення №2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.10.2013
Міжміський код та телефон
+380 (44) 279-66-51
Факс
+380 (44) 279-13-22
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис
Депозитарiй, який надає депозитарнi послуги з обслуговування випуску цiнних паперiв Товариства.
Дiє на пiдставi Правил Центрального депозитарiю України, затверджених рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" (протокол вiд 04.09.2013 № 4) та зареєстрованих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (рiшення вiд 01.10.2013 № 2092)

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Прибуток Плюс"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ
25395301
Місцезнаходження
01033, м.Київ, вул. Володимирська, 101
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ№263411
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
12.10.2013
Міжміський код та телефон
+380 (44) 297-21-04
Факс
+380 (44) 297-21-04
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис
Депозитарна установа, яка обслуговує рахунки в цiнних паперах власникам акцiй Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
"Аудиторська фiрма "АМКО"
Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
21565516
Місцезнаходження
03143, м.Київ, вул. Академiка Заболотного, 33/162
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
4541
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
29.11.2012
Міжміський код та телефон
+380 (44) 361-21-08
Факс
+380 (44) 361-21-08
Вид діяльності
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту
Опис
Аудитор, який надає аудиторськi послуги Товариству

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
23.09.2010
428/10/1/10
Територiальне управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй обл.
UA4000097315
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,25
1 349 000
337 250
100
Опис
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не проводилась. 
Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента не було.
Додаткової емiсiї цiнних паперiв в звiтному перiодi не було.
Вiдповiдно до прийнятого на Загальних зборах акцiонерiв вiд 30.08.2010р. рiшення та вiдповiдно до вимог чинного законодавства проведено дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства, тобто переведення випуску простих iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi iснування, в бездокументарну форму.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ВАТ "Василькiвська фiрма "Екогазсервiс" засновано вiдповiдно до наказу регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Київськiй областi вiд 23 травня 1996 року № 7/35-ВП шляхом перетворення орендного пiдприємства "Екогазсервiс" у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно з "Порядком перетворення в процесi приватизацiї державних пiдприємств у вiдкритi акцiонернi товариства", затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 грудня 1992 р. № 686. 
Змiни до установчих документiв в 2013 роцi не вносились. 
Таких важливих подiй як злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл у звiтному перiодi не вiдбувалося.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iншi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. 
Змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднього звiтного перiоду не вiдбулось.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу: 21 особа. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом: 2 особи. Працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), немає. Фонд оплати працi: 1498,6 тис.грн. Фонд оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року на 334,7 тис.грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента, вiдсутня.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Договорiв про спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами Товариство не має.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика Товариства обгрунтована Наказом б/н вiд 02.01.11 р. "Про облiкову полiтику на пiдприємствi". Згiдно цього Наказу обумовлений порядок облiку активiв, зобов'язань та власного капiталу Товариства, а також його доходiв та витрат.
Метод нарахування амортизацiї: прямолiнiйний.
Метод оцiнки вартостi запасiв: iдентифiкований.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
ВАТ "Екогазсервiс" надає послуги по прийому, зберiганню та вiдпуску скрапленого газу пiдприємствам та населенню Київської обл.
Залежностi вiд сезонних змiн немає.
Iнформацiї щодо перспективностi виконання робiт та надання послуг, основних ринкiв збуту, основних клiєнтiв, основних ризикiв в дiяльностi емiтента, заходiв емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту, каналiв збуту й методiв продажу, якi використовує емiтент, джерел сировини, рiвня впровадження нових технологiй, становища Товариства на ринку, конкуренцiї в галузi, особливостей продукцiї (послуг), перспективних планiв розвитку емiтента немає.
Товариство не займається виробничою дiяльнiстю, тому iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, не надається.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
Суттєвих вiдчужень або придбань протягом останнiх п'яти рокiв не було.
Товариство не планує будь-яких значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з його господарською дiяльнiстю.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація Правочини з власниками iстотної участi, членами виконавчого органу, афiлiйованими особами вiдсутнi.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Згiдно прийнятої облiкової полiтики Товариства до основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк).
До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) вiдносяться матерiальнi цiнностi, що призначаються для використання у господарськiй дiяльностi протягом перiоду, який бiльше одного року з дати введення в експлуатацiю таких матерiальних цiнностей, та вартiсть яких не перевищує 2,5 тис. грн.
Об'єктiв оренди та будь-яких значних правочинiв щодо них немає. Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням Товариства. Товариство не займається виробничою дiяльнiстю, тому iнформацiя про виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання не надається. Ступiнь використання основних засобiв 75%. Екологiчнi питання на використаннi активiв пiдприємства не позначаються. Планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв немає.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Головною проблемою, яка впливає на дiяльнiсть пiдприємства є низька платоспроможнiсть споживачiв скрапленого газу - пiдприємств та населення.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
В 2013 роцi Товариство не сплачувало штрафiв.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Все фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок наданих послуг. 
В зв'язку iз зниженням обсягiв наданих послуг положення Товариства є скрутним.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кiнець звiтного перiоду Товариство не має не виконаних договорiв.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
В 2014 роцi планується провести роботу по переосвiдченню ємностей для зберiгання скрапленого газу, а також поточнi ремонти технологiчного обладнання. Планується зменшити затрати по прийому, зберiганню та вiдпуску скрапленого газу за рахунок збiльшення об'ємiв його реалiзацiї.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки Товариством не ведуться.

Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
01.10.2013 року, був податий адмiнiстративний позов до Київського окружного адмiнiстративного суду. У позовi оскаржували податковi повiдомлення-рiшення№0001252203 та 0001262203 вiд 07.06.2013 за результатами перевiрки Василькiвської ОДПI Київської областi Мiнiстерства доходiв та зборiв України. В результатi перевiрки були збiльшенi податковi зобов'язання з податку на додану вартiсть та з податку на прибуток на загальну суму 246136,00 (Двiстi сорок шiсть тисяч сто тридцять щiсть) грн., та накладений штраф у сумi 61533,00 (Шiстдесят одна тисяча п'ятсот тридцять три) грн. 
Рiшення суду про скасування нарахованих зобов'язань та штрафних санкцiй прийнято у 2014 роцi.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iншою iнформацiєю, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, Товариство не володiє.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн)
Орендовані основні засоби (тис. грн)
Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
788
869,4
0
0
788
869,4
  будівлі та споруди
337,6
479,6
0
0
337,6
479,6
  машини та обладнання
285
226,3
0
0
285
226,3
  транспортні засоби
6,2
4,3
0
0
6,2
4,3
  інші
159,2
159,2
0
0
159,2
159,2
2. Невиробничого призначення:
185,7
171,4
0
0
185,7
171,4
  будівлі та споруди
173
167
0
0
173
167
  машини та обладнання
10,7
3,3
0
0
10,7
3,3
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  інші
2
1,1
0
0
2
1,1
Усього
973,7
1 040,8
0
0
973,7
1 040,8
Опис
Термiни та умови користування основними засобами вiдповiдають вимогам чинного законодавства з податкового та бухгалтерського облiку.
Первiсна вартiсть основних засобiв: 3902,8 тис.грн.
Ступiнь їх зносу: 73,33%
Ступiнь їх використання: 75%.
Сума нарахованого зносу: 2862 тис.грн.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було.
Обмежень на використання майна емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
2 588,6
2 183,3
Статутний капітал (тис.грн)
337,3
337,3
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
337,3
337,3
Опис
Розраховується за Методичними рекомендацiями по визначенню вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схваленими рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. № 485.
Висновок
Вартiсть чистих активiв є бiльшою вiд розмiру статутного капiталу. Розмiр чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
136,1
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання
X
177,5
X
X
Усього зобов'язань
X
313,6
X
X
Опис
Товариство не має зобов'язань за кредитами банкiв, цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2011
0
0
2
2012
0
0
3
2013
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X

Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (запишіть)


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

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)

X
Підняттям рук

X
Інше (запишіть)
Загальнi збори акцiонерiв не вiдбулися у зв'язку iз вiдсутнiстю кворуму.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту товариства

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (запишіть)
Позачерговi збори протягом звiтного перiоду не скликались

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради
0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
0
Кількість представників держави
0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб
0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
Стратегічного планування

X
Аудиторський

X
З питань призначень і винагород

X
Інвестиційний

X
Інше (запишіть)
Наглядову раду не створено
Інше (запишіть)


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)  так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою

X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди

X
Інше (запишіть)
Наглядову раду не створено

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги

X
Інше (запишіть)
Наглядову раду не створено

X

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

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

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

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

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

X
Інше (запишіть)
Наглядову раду не створено

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  3

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

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
так
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
так
ні
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету
так
ні
ні
ні
Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової радиня
ні
ні
ні
так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
так
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
ні
ні
так
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
ні
ні
ні
так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
так
ні
ні
ні
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
ні
так
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
ні
ні
так
ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів

X
Положення про наглядову раду

X
Положення про виконавчий орган

X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X
Положення про акції акціонерного товариства

X
Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
Iнших документiв, крiм статуту, немає

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
так
так
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу
так
так
так
так
так
Інформація про склад органів управління товариства
так
так
так
так
так
Статут та внутрішні документи
так
так
так
так
так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
так
так
так
так
так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
так
так
так
так
так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Менше ніж раз на рік

X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада

X
Виконавчий орган
X

Інше (запишіть)


Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

З якої причини було змінено аудитора?

Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень

X
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
X

Інше (запишіть)
Iнших причин змiни аудитора не було

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

Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X

Наглядова рада

X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X
Стороння компанія або сторонній консультант

X
Перевірки не проводились

X
Інше (запишіть)
Iншi органи перевiрок не проводили

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

Так
Ні
З власної ініціативи
X

За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

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

X
Інше (запишіть)


Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

Так
Ні
Випуск акцій

X
Випуск депозитарних розписок

X
Випуск облігацій

X
Кредити банків

X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
Інше (запишіть)


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились
X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:


Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
	загальний стаж аудиторської діяльності
	кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
	перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
	випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
	ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
	стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
	наявність механізму розгляду скарг
	прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
	стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
	наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "АМКО"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
21565516
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
03143, м. Київ, вул. Академiка Заболотного, 33/162
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
4541, 29.11.2012
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів
Реєстраційний номер 175, серія П,  номер 000175, дата видачі 06.11.2013, строк дії 29.11.2017
Текст аудиторського висновку (звіту)

Аудиторський висновок
(Звіт незалежного аудитора)
щодо  фінансової звітності
Відкритого акціонерного товариства Васильківська фірма «Екогазсервіс»  
станом на 31.12.2013 р. за 2013 р.  

м.Київ                                                                                                          31.03.2014р.

                                                                   Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Власникам цінних паперів  та керівництву ВАТ  «Екогазсервіс»

1.Основні положення
	Ми провели аудиторську перевірку річного Фінансового звіту Відкритого акціонерного товариство Васильківська фірма «Екогазсервіс»  (далі – ВАТ «Екогазсервіс» або Товариство) станом на кінець дня 31 грудня 2013 року, до складу якого входить: Баланс  станом на 31.12.2013 р. (Форма №1-м), Звіт  про фінансові результати  за 2013 рік (Форма №2-м), а також стислого викладу суттєвих облікових політик та інших пояснювальних приміток /форми звітності додаються/. 
 
2. Аудиторський висновок  містить:
2.1. Адресат
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) призначається для власників цінних паперів та керівництва ВАТ  «Екогазсервіс», Фінансовий звіт якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) при розкритті інформації Товариством.

2.2. Вступний параграф:
 
Відкрите акціонерне товариство Васильківська фірма «Екогазсервіс» створене на основі рішення акціонерів шляхом розподілу акцій Товариства і є правонаступником орендного підприємства Васильківської орендної фірми «Екогазсервіс», перереєстроване  відповідно до вимог Законів України «Про підприємництво», «Про власність», «Про приватизацію майна державних підприємств», «Про цінні папери та фондову біржу», «Про господарські товариства» згідно протоколу №1 Загальних зборів акціонерів від  29 травня  1997 р. 
У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, Статутом, рішеннями, іншими внутрішніми нормативними документами. Товариство є юридичною особою, має окремий баланс, рахунки в банках, бланки із своїм найменуванням.
Аудитори висловлюють думку щодо не відповідності організаційно-правової форми Відкритого акціонерного товариства Васильківська фірма «Екогазсервіс», діючому ЗУ «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008р.
  Станом на 31.12.2013 р. відокремлених підрозділів у Товариства  немає. 

2.2.1.Основні відомості про Товариство
Загальні відомості про Товариство

Повне найменування
Відкрите акціонерне товариство Васильківська фірма «Екогазсервіс»

Код за ЄДРПОУ
13706150

Місцезнаходження 
08623,Київська обл.., Васильківський р-н.,смт.Калинівка, вул.Залізнична,168

Скорочене найменування
ВАТ  «Екогазсервіс»

Телефон 
+380457141254

Відомості про державну реєстрацію 

Дата державної реєстрації
19.06.1997  року

Місце проведення державної реєстрації
Васильківська районна державна адміністрація

Номер запису про державну реєстрацію
№ 1 333 120 0000 000584

Відомості про основні види діяльності за КВЕД-2010

35.22 (основний)
Розподілення  газоподібного палива через місцеві (локальні)  трубопроводи

   68.20
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна


Для здійснення господарської діяльності товариство має Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної безпеки  №:2812.10.30-40.22.0 , виданий Держгірпромнагляд 31 серпня 2010 року, що діє по 31.08.2015 року.

2.2.2. Інформація  про акції  Товариства 

        Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2013 р. складає 337 250 (триста тридцять сім тисяч двісті п’ятдесят) гривні 00 копійок. Статутний капітал розподілено на 1 349 000 (один мільйон триста сорок дев’ять тисяч) простих  іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень  кожна.
        Реквізити  свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: реєстраційний № 428/10/1/10;  дата реєстрації: 23 вересня 2010 р.; орган видачі: Територіальне управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області.
        Форма існування акцій: бездокументарна.
        Облік прав власності на акції Товариства здійснюється депозитарними установами:
       Депозитарій, з яким Товариством  укладено Договір про обслуговування емісії цінних паперів: Публічне Акціонерне Товариство «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711, ліцензія № АВ189650 від 19.09.2006 р. діє до 19.09.2016 р.)  
          Зберігач, з яким Товариством укладено Договір про відкриття рахунків в цінних паперах власникам акцій: ТОВ «ПРИБУТОК ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 25395301, ліцензія видана НКЦПФР: АЕ № 263411 від 01.10.2013 р. – термін дії не обмежений, місцезнаходження: 01033, м.Київ, вул.Жилянська, 9).
         Збори акціонерів за підсумками роботи Товариства в 2012 році, були заплановані провести 10 квітня 2013 року. Інформація про проведення зборів опублікована в газеті  «Відомості Державної комісії  з цінних паперів та фондового ринку» №27 від 08.02.2013 року,та газеті «Життя і слово» № н/в від 08.02.2013 року. Заплановані загальні збори акціонерів в 2013 році  не відбулися в наслідок  відсутності  кворуму.              
           На дату складання аудиторського звіту дата проведення загальних зборів акціонерів за підсумками 2013 року визначена-15 квітня 2014 року. 

2.2.3. Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

Для проведення аудиторської  перевірки за 2013 рік, відповідно до Міжнародних стандартів аудиту МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», управлінським персоналом  були надані для перевірки наступні документи:
	Баланс  (Форма № 1-м) станом на 31.12.2013 року;
	Звіт про фінансові результати  (Форма № 2-м) за 2013;

Статутні, реєстраційні  документи;
Протоколи, накази;
Регістри бухгалтерського обліку та первинні документи;
Договори.

  Фінансовий звіт Товариства підготовлено згідно з вимогами Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та Облікової політики  ВАТ  «Екогазсервіс» (наказ № б/н від 02.01.2011 року «Про облікову політику»). Річний Фінансовий звіт  складено на підставі даних бухгалтерського обліку ВАТ  «Екогазсервіс» за станом на кінець останнього дня звітного року.
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду. Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих принципів національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом  ВАТ  «Екогазсервіс», а також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому.

	 Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 

Управлінський персонал ВАТ  «Екогазсервіс», в особі  відповідальних посадових  осіб,  несе відповідальність:

- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2013 рік відповідно до до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»  від 16.07.1999 р. № 996-XIV та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;
- за наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю;
- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Товариства на основі проведеного фінансового аналізу діяльності Товариства у відповідності з вимогами МСА № 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту».
Відповідальними посадовими особами за ведення фінансово – господарської діяльність  та складання фінансової звітності Товариства протягом періоду, що перевірявся, були:
Директор  –  Фіалко Володимир Дмитрович (згідно наказу №63/К від 27.12.1999р.);  
Головний бухгалтер  –  Степанчук Тамара Володимирівна звільнена з 24.01.2014р. згідно наказу №4/К від 24.01.2014р., протоколу правління №3 від 24.01.2014р.. Савіна Наталя Степанівна – прийнята на посаду головного бухгалтера згідно наказу №5/К від 30.01.2014р..
Вищезазначені відповідальні особи відповідають також:
	за початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;

за правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів;
	за доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;

за методологію та організацію бухгалтерського обліку (податкового обліку, податкову політику);
за управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.

Відповідальність аудитора

	Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема, до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містить перевірену аудитором фінансову звітність", МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».
Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. 
Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ВАТ  «Екогазсервіс», а також оцінку загального подання фінансових звітів.
Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази.  Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту.
Вибір процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що дані та інформація, які надані в первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених господарських операцій.Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. 
 Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторові можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.
Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону України «Про аудиторську діяльність» в редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про аудиторську діяльність» від 14 вересня 2006 року № 140-V, Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про аудиторську діяльність», «Про акціонерні товариства», Міжнародних  стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), (рік видання 2010), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 31.03.2011 № 229/7 (надалі – МСА), з урахуванням Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затверджених рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 №1528, що зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23.01.2007 року за №53/13320, Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011 року №1360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 року за № 1358/20096 та інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку.
	Перевіркою не розглядалося питання правильності сплати податків, зборів, обов’язкових платежів. 

Підстави для висловлення модифікованої умовно-позитивної думки щодо фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва

2.4.1. Підстави для висловлення модифікованої умовно-позитивної думки

Аудитори провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту України. 
Нами було розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 «Безперервність» та визначено, що не існує суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність.
Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано для підготовки Товариством Фінансового  звіту СМП, є законодавство України, зокрема вимоги Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в Україні № 25 «Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 року №39,  (у редакції наказу Міністерства фінансів України  від 24.01.2011 N 25 зі змінами та доповнення). 

2.4.1. Обмеження обсягу роботи аудитора

	Річна інвентаризація наявних основних засобів, запасів, дебіторської та кредиторської заборгованостей проводилась Товариством (наказ №25 від 29.10.2013 р.) без участі аудиторів, оскільки ця дата передувала призначенню аудиторської перевірки, внаслідок чого виникає обмеження в обсязі роботи аудиторів. Однак, в Товаристві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА. 
Нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов'язання наявні.
 
2.4.2. Незгода з управлінським персоналом
			
У результаті проведення аудиту встановлено, що у Фінансовому звіті не розкрито інформацію про створення забезпечення витрат на відшкодування наступних (майбутніх) витрат на виплату відпусток працівникам  та виконання гарантійних зобовязань. Такі забезпечення не створювались, Баланс не містить таких даних. Отже, для розкриття цієї інформації необхідно визначитись у обліковій політиці Товариства згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (зокрема, ПсБО 10 "Дебіторська заборгованість", ПсБО 11 "Зобовязання").

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком наведених питань, про які йдеться у попередньому параграфі 2.4,  по яким аудитори не мають змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки, але вони  можуть мати  можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, який може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим, річна фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про ВАТ  «Екогазсервіс» станом на кінець дня 31 грудня 2013 року, його фінансові результати за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Національних  Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та відповідає вимогам законодавчих та нормативно-правових актів України щодо організації бухгалтерського обліку та звітності та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та відображає дійсний фінансовий стан ВАТ  «Екогазсервіс» на дату її складання.
На пiдставi наведеного, аудитори вважають за можливе надати модифікований умовно – позитивний висновок про фінансову звiтнiсть ВАТ  «Екогазсервіс» станом на кінець дня 31.12.2013 року, за результатами операцiй з 01 сiчня 2013 року по 31 грудня 2013 року.
Аудитори провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту України. Ці стандарти зобов’язують аудиторів планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудитори  вважають, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення думки аудитора.


2.6. Інша допоміжна інформація
2.6.1. Думка аудитора стосовно розкриття інформації за видами активів

 	Станом на 31.12.2013 р. активи Товариства складаються  з необоротних та  оборотних активів. Аудитором  розглянуті принципи правильності класифікації та оцінки активів у бухгалтерському обліку Товариства, а саме:
Наявність власних основних засобів, достовірність їх оцінки, відповідність критеріям визначення по П(С)БО 7 „Основні засоби”;
	- відповідність аналітичного та синтетичного обліку основних засобів;
	- правильність відображення в обліку та звітності результатів надходжень та вибуття основних засобів;
	- відповідність методів визначення зносу (амортизації) основних засобів П(С)БО 7.
	 Станом на 31.12.2013 р. на балансі Товариства   є основні засоби: 
 - первісна вартість  - 3902,8  тис. грн.
 - знос - 2862,0 тис. грн.
 - залишкова вартість  - 1040,8 тис. грн.  
            Незавершені капітальні інвестиції  становлять 70,1 тис.грн.
Визнання та первісна оцінка запасів на підприємстві проводиться згідно П(С)БО № 9 «Запаси», затвердженого Наказом Мінфіну України від 20.10.1999р. № 246.
Виробничі запаси – 776,2 тис.грн у тому числі:
Група
На кінець року, тис.грн

Виробничі запаси:
776,2

Сировина й матеріали;
59,5

паливо;
9,8

будівельні матеріали;
-

запасні частини;
119,4

інші матеріали
4,2

малоцінні та швидкозношувані предмети.
69,7

товари на складі
513,6


Облік дебіторської заборгованості Товариства ведеться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 167,7 тис.грн. 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом  на 31.12.2013 р.  становить   10,8 тис. грн.
Грошові кошти та їх еквіваленти – 691,8 тис.грн.
Інші оборотні активи – 31,1 тис.грн.
Аудитори  вважають за можливе підтвердити, що бухгалтерський облік активів здійснюється відповідно діючому законодавству. Товариство забезпечує незмінність методів класифікації та оцінки активів протягом звітного періоду. Облік усіх операцій здійснюється згідно з діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку.
Внутрішня облікова політика Товариства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам П(С)БО.  
	Загальні активи балансу в сумі 2902,2 тис. грн. підтверджуються фактичною наявністю    необоротних та оборотних активів, розрахунковими документами, виписками банку.

2.6.2. Думка аудитора стосовно розкриття  інформації про зобов’язання та забезпечення  у фінансовій звітності

	Товариство здійснює облік зобов’язань у відповідності із вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20.
Станом на 31.12.2013 року у Товариства  відсутні забезпечення  наступних витрат і цільове фінансування та довгострокові зобов’язання.  
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 48,1 тис.грн.
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з бюджетом – 136,1 тис.грн
зі страхування – 33,0 тис.грн
з оплати праці – 69,9 тис.грн
Інші поточні зобов’язання – 26,6 тис.грн.
Усього поточні зобов’язання складають – 313,7тис. грн.
Доходи майбутніх періодів  відсутні.

2.6.3. Думка аудитора стосовно  розкриття інформації  про   правильність визначення структури, призначення власного капіталу

 Станом на 31.12.2013 р. власний капітал Товариства має таку структуру:
- Статутний капітал – 337,3 тис. грн.
- Додатковий капітал – 753,0 тис.грн.
	- Резервний капітал – 256,9 тис.грн.
	- Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  - 1241,3 тис. грн. 
	Всього власний капітал Товариства складає   – 2588,5 тис. грн.
Станом на 01.01.2013 р.і на 31.12.2013 р. статутний капітал Товариства становить 337 250,00 грн., який поділений на 1 349 000,00 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Акціонерами  Товариства є  юридична та фізичні особи.
Часткою, що перевищує 10% володіють:
	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Пропан-сервiс"(код за ЄДРПОУ 32214510) – 187081 акцій, що становить 13,8681% акцій  на суму 46 770,25 грн.
	Фiзична особа Залюбовський Олександр Миколайович (СН 557020, 22.07.97р. Дарницьким РУГУМВС України в м. Києві.) – 288 118 акцій, що становить 21,3579 % акцій  на суму 72029,5 грн.
	Фiзична особа Залюбовський Микола Антонович (СМ 449077 30.04.2002 виданий Калинiвський СВМ Василькiвського МВГУ МВС України) – 355 523 акцій, що становить 26,3546% акцій  на суму 88 880,75грн.

Засновником товариства було Регіональне відділення Фонду державного майна по Київській області, адреса: пл. Л. Українки, 1., на дату перевірки частка держави в статутному капіталі товариства відсутня.  
Дані про структуру власного капіталу, з урахуванням даних на початок періоду, співставні в регістрах обліку: Балансі та Звіті про фінансові результати. Станом на 31.12.2013 року Статутний капітал Товариства сформовано повністю (формування відбулось в попередніх звітних періодах). 
На думку аудитора статті розділу першого пасиву Балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про власний капітал Товариства станом на 31.12.2013 року відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. 

2.6.4. Думка аудитора стосовно відповідності вартості чистих активів вимогам
законодавства

Вартість чистих активів ВАТ  «Екогазсервіс» розрахована у відповідності до «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств», схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004 р. №485. 
  Стаття 155 Цивільного кодексу України  від 16.01.2003 р. №435-IV (із змінами та доповненнями, далі - ЦКУ) містить певні вимоги до розміру і структури статутного капіталу акціонерних товариств, зокрема, п. 3 ст. 155 передбачено:" Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації".
Так як станом на 31.12.2013 р. власний капітал   (чисті активи)   складає   - 2 588 471  (два мільйони п’ятсот вісімдесят вісім тисяч чотириста сімдесят одна) гривня 23 коп, аудитори роблять висновок про відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства, зокрема, статті 155 Цивільного кодексу України  від 16.01.2003 р. №435-IV (із змінами та доповненнями).
 
2.6.5.  Думка аудитора стосовно розкриття інформації про фінансові результати  

Формування доходів  здійснюється згідно діючого законодавства України та П(С)БО 15 «Доходи». Правильність визначення складу доходів Товариства підтверджується первинними документами. 
 Отриманий Дохід  (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (р. 010, ф.№ 2-м) за 2013 р. склав 4468,4 тис.грн. 
Непрямі податки та інші вирахування з доходу (р. 020ф. № 2-м) склав 744,7 тис.грн
Інші операційні доходи складають (р. 040ф. № 2-м) - 135,5 тис.грн.
Інші доходи (р. 050ф. № 2-м)  – 26,1 тис.грн. 
Формування витрат здійснюється згідно діючого законодавства України та П(С)БО 16 «Витрати». Правильність визначення складу витрат Товариства підтверджується первинними документами. 
       За 2013 рік Товариство відобразило:
	Собівартість реалізованих товарів (р. 080ф. № 2-м) – 2500,1 тис.грн.; інші операційні витрати (р. 090ф. № 2-м) – 882,4 тис.грн.; фінансовий результат (р.130 ф. № 2-м)  - прибуток  в сумі 502,8 тис. грн.  Податок на прибуток (р. 140 ф.№ 2-м) – 97,6 тис.грн. Чистий прибуток за 2013 р. 405,2 тис. грн. (р.150).  
        На основі вищевикладеного аудитори  констатують, що статті Балансу   Товариства станом на 31.12.2013 р. та показники «Звіту про фінансові результати» за   2013 рік  в цілому відповідають первинним документам, даним аналітичного та синтетичного обліку, чинному законодавству та існуючим нормативам.
        Загальні висновки про результати діяльності ВАТ  «Екогазсервіс»  за    2013 рік  зроблені вірно, що підтверджується  даними обліку та первинними документами. 

2.6.6. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури,  спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння  зовнішніх чинників діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного  управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.
У своїй поточній діяльності Товариство наражається на зовнішні та внутрішні ризики. Загальну стратегію та управління ризиками в ВАТ  «Екогазсервіс» визначає та здійснює керівництво - Директор.
Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення ВАТ  «Екогазсервіс»  внаслідок шахрайства.

  	2.6.7. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».
Аудитор не отримав аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв’язку з інформацію, що розкривається Товариством та подається до Комісії.
 
  2.7. Розкриття додаткової інформації про емітента 
      
         2.7.1. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

У 2013 році Товариство не розкривало особливу інформацію про емітента, на вимогу  ч. І статті 41 «Особлива інформація про емітента» Закону  України  «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23 лютого 2006 р.(із змінами і доповненнями) до якої належать відомості про:
- прийняття рішення про розміщення цінних паперів на  суму,  що перевищує 25 відсотків статутного капіталу - не приймалось; 
- прийняття   рішення  про  викуп  власних  акцій,  крім  акцій корпоративних  інвестиційних  фондів  інтервального  та відкритого типу - не приймалось;  
- факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі - не було; 
- отримання позики   або   кредиту   на   суму,   що  перевищує 25 відсотків активів емітента- не було; 
- зміну складу посадових осіб емітента -  не було; 
- зміну власників акцій,  яким належить 10 і  більше  відсотків голосуючих акцій - не було; 
- рішення емітента   про   утворення,  припинення  його  філій, представництв - не приймалось; 
- рішення вищого  органу  емітента  про  зменшення   статутного капіталу - не приймалось; 
- порушення справи  про банкрутство емітента,  винесення ухвали про його санацію - не було; 
- рішення вищого органу емітента або суду  про  припинення  або банкрутство емітента -  не приймалось. 
Зокрема, Товариством не було розкрито особливої інформації про емітента - так як змін не було. 

2.7.2. Виконання значних правочинів
     
        Виконання  значних  правочинів  (10  і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної  фінансової звітності) у звітному 2013 році  не здійснювалось.
        Аудитори висловлюють думку щодо відповідності  порядку виконання значних правочинів Товариством вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

2.7.3. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього  аудиту  вимогам законодавства

        Протягом звітного 2013 року згідно Статуту (в редакції від 29.09.1997р.) в Товаристві функціонували  наступні органи корпоративного управління: 
	Загальні збори акціонерів до компетенції яких входить вирішення будь-яких питань діяльності Товариства;

Правління є виконавчим органом Товариства;
	Створена ревізійна комісія в складі Голови комісії  Заяц І.І., та членів комісії Лєбєдєвої О.А. та Кострубіцького В.М. які здійснюють контроль за виконанням виконавчими органами Товариства  його річних фінансових планів.

       Емітент не відноситься ні до фінансових установ, ні до професійних учасників ринку цінних паперів, для яких є обов’язковим створення служби внутрішнього аудиту. Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами Товариства. 
        Аудитори висловлюють думку щодо невідповідності  стану корпоративного управління Товариства вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

         2.7.4.  Стан бухгалтерського обліку

Організація і методологія бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється у відповідності із:
	Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – XIV; 

Постановою КМ України від 28.02.2000 р. № 419 «Про порядок представлення фінансової звітності» та інструктивними документами МФ України про порядок формування звітності; 
	Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО).

Під час аудиторської перевірки проаналізовано бухгалтерські принципи, що використовувались в фінансово-господарській діяльності, та застосування концептуальної основи фінансової звітності, затвердженої Положенням про облікову політику Товариства, розглянуто принципи оцінки статей балансу і звітності в цілому. Перевірено взаємозв’язок звітних даних з даними первинної облікової документації. Зроблено оцінку відповідності бухгалтерського обліку нормативним вимогам чинного законодавства по організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, та відповідність фактичної діяльності Товариства установчим документам.
Зібрана під час перевірки інформація забезпечує розумну основу для формування незалежної думки аудитора щодо відповідності даних фінансових звітів їх концептуальній основі по окремих класах операцій, відсутності викривлень та достовірності фінансової звітності і викладення своєї думки в аудиторському висновку. 	
Фінансова звітність Товариства відповідає встановленим нормативам бухгалтерського обліку, зокрема, вимогам Положення  (стандарту) бухгалтерського обліку в Україні №25 «Фінансовий  звіт субєкта малого підприємництва" , затверджений наказом МФ України від 25.02.2000 р. № 39  (у редакції наказу Міністерства фінансів України  від 24.01.2011 N 25 із змінами та доповненнями). 

2.7.5.  Інформація про пов'язаних осіб

Аудитори  відповідно  до вимог ПсБО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін»  та МСА 550 «Пов’язані особи» звертались до управлінського персоналу  із запитом щодо надання списку пов’язаних осіб  та, за наявності таких осіб, характеру  операцій з ними. 
Нами отримано підтвердження від управлінського персоналу стосовно проведення протягом звітного 2013 року операцій зі зв’язаними особами, а саме: з  ТОВ «Пропан-сервіс» співпрацює як орендатор. Укладено два договори оренди. Договір оренди нежитлового приміщення, та Договір оренди вантажного двору. ТОВ «Пропан-сервіс» володіє корпоративними правами часткою 13,9%. Тому  існує ймовірність впливу вище вказаного товариства на діяльність ВАТ  «Екогазсервіс» , які є пов’язаними сторонами. Отже, існує ймовірність, що стосунки між пов’язаними сторонами можуть носити характер контролю або суттєвого впливу на господарську діяльність, а разом з тим і на показники фінансової звітності Товариств. 
Управлінським персоналом підтверджено, що Товариство проводить операції із вказаним Товариством, дотримуючись звичайних цін, як по операціях і іншими непов’язаними особами.
Аудитори не отримали аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв’язку з вищенаведеною інформацію, що розкривається Товариством та подається до Комісії.
2.7.5. Події після дати балансу

            Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА 560 "Подальші події", а також П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" ).
Аудитори підтверджують на дату проведення аудиту відсутність подій після дати балансу,  які можуть впливати на здатність Товариства  продовжувати безперервно її діяльність.


2.7.5. Аналіз фінансового стану Товариства

Довідка про фінансовий стан Товариства, яка додається до аудиторського висновку, містить визначення коефіцієнтів, на підставі яких здійснюється аналіз фінансового стану підприємства.
Джерелами визначення даних показників були:
Баланс станом   станом на 31.12.2013 року (форма №1-м);
Звіт про фінансові результати за 2012 рік та 2013 рік (форма №2-м).
Аналіз показників фінансового стану платоспроможності та фінансової стабільності Товариства станом на 31.12.2013 року (Додаток № 1) свідчить про те, що загальний фінансовий стан Товариства є позитивним  в зв’язку з його фінансовою незалежністю та стійкість від зовнішніх джерел фінансування.
За підсумками роботи в період з 01.01.2013року  по 31.12.2013року Товариство отримало чистий прибуток в сумі 405,2 тис.грн.
Станом на 31.12.2013 року Чисті активи Товариства становлять 2588,5 тис. грн., що свідчить про високий рівень фінансової стійкості Товариства.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових засобів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов’язань та показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно. Станом на 31.12.2013 року дорівнює 2,2, що відповідає нормативному значенню даного показника.
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов’язань підприємства та показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Станом на 31.12.2013року коефіцієнт дорівнює 5,3, що відповідає нормативному значенню.
Коефіцієнт фінансової стійкості розраховується, як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих в його діяльність. Станом на 31.12.2013 року складає 0,89, що відповідає нормативному значенню і свідчить про те, що Товариство є незалежним з фінансової точки зору.
Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) розраховується як співвідношення залучених та власних засобів і характеризує залежність підприємства від залучених засобів. Станом на 31.12.2013року коефіцієнт становить 0,12, що задовольняє нормативному значенню.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Аудиторська фірма «АМКО»

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
№ 4541, рішення Аудиторської палати України від 29.11 2012 р. № 261/3
Свідоцтво дійсне до 29.11.2017 р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів
Серія та номер Свідоцтва: П 000175,
Строк дії Свідоцтва: до 29.11.2017р.

Прізвище, ім’я, по батькові аудиторів, що брали участь в аудиті; номер, серія, дата видачі сертифікатів аудитора, виданих АПУ, термін дії сертифікатів
Парипса Олена Анатоліївна - №006952, від 20.07.2012р. чинний до 20.07.2017 р.
Парфенюк Наталія Василівна –   №006916, від 26.04.2012р., чинний  до 26.04.2017 р.

Місцезнаходження (юридична адреса)
03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 33/162 

Фактична адреса
02002, м. Київ, вул. М. Раскової,19, к. 509

№ телефону
(044) 361-21-08


e-mail
af.amkoik@gmail.com
af.amko@amko.com.ua.

Код ЄДРПОУ
21565516


Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Дата та номер договору на проведення аудиту
 №20/03/14-2А від 20.03.2014р.   

Дата початку та закінчення проведення аудиту 
20.03.2014 - 31.03.2014

Місце проведення аудиту 
офіс ВАТ  «Екогазсервіс»
08623,Київська обл.., Васильківський р-н.,смт.Калинівка, вул.Залізнична,168


Директор 
ПП «Аудиторська фірма «АМКО» 
   (сертифікат № 006952)                   _______________     Парипса О.А.

Аудитор
   (сертифікат № 006916)                   _______________     Парфенюк Н.В.

Дата видачі аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора)
31.03.2014р.
    
Аудиторський висновок, складений українською  мовою на _____аркушах  (в т.ч. Додатки- Додаток № 1 «Довідка про фінансовий стан ВАТ  «Екогазсервіс»  на 1 аркуші, Додаток – Фінансова звітність Товариства до НКЦПФР за 2013 рік) надано керівнику ВАТ  «Екогазсервіс» в двох екземплярах  31.03.2014р.



Додатки: 1. Довідка про  фінансовий стан  ВАТ  «Екогазсервіс» станом на 31.12.2013 р.
                 2. «Баланс»                                               Форма № 1-м 
                 3. «Звіт про фінансові результати»             Форма № 2-м
                  
                                                                     
                                                                  Додаток 1
                                                                    ДОВІДКА
про фінансовий стан
Відкрите акціонерне товариство Васильківська фірма «Екогазсервіс»
станом на 31.12.2013 р.

№ пор
Показник
Значення показника на  31.12.2012
Значення показника на  31.12.2013 р.
Нормативне значення показника

1
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,33
691,8/313,7= 2,2
більше 0


2
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)
4,16
1677,6/313,7= 5,3
більше 1

3
Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності) 
0,87
2588,5/2902,2 = 0,89 
більше 0,5

4
Коефіцієнт структури капіталу (фінансування)
0,15
313,7/2588,5= 0,12
менше 1

   
      

Аудитор                                                      ______________              О.А.Парипса
(сертифікат № 006952)   



КОДИ
Дата
01.01.2014
Підприємство
Вiдкрите акцiонерне товариство "Василькiвська фiрма "ЕКОГАЗСЕРВIС"
за ЄДРПОУ
13706150
Територія
Київська область, смт Калинiвка
за КОАТУУ
3221455800
Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

Орган державного управління
 
за КОДУ
06024
Вид економічної діяльності
Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи
за КВЕД
35.22
Середня кількість працівників: 21
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса: 08623, Київська обл., Василькiвський р-н, смт. Калинiвка, вулиця Залiзнична, 168
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
 за міжнародними стандартами фінансової звітності


1. Баланс
на 31.12.2013 p.
Форма №1-м
Код за ДКУД
1801006
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи



Незавершені капітальні інвестиції
020
42,7
70,1
Основні засоби:



    залишкова вартість
030
973,7
1040,8
    первісна вартість
031
3737,2
3902,8
    знос
032
( 2763,5 )
( 2862 )
Довгострокові біологічні активи:



    справедлива (залишкова) вартість
035
0
0
    первісна вартість
036
0
0
    накопичена амортизація
037
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції
040
0
0
Інші необоротні активи
070
113,7
113,7
Усього за розділом I
080
1130,1
1224,6
II. Оборотні активи



Виробничі запаси
100
876,8
776,2
Поточні біологічні активи
110
0
0
Готова продукція
130
0
0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:



    чиста реалізаційна вартість
160
358,7
167,7
    первісна вартість
161
358,7
167,7
    резерв сумнівних боргів
162
( 0 )
( 0 )
Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом
170
0
10,8
Інша поточна дебіторська заборгованість
210
0
0
Поточні фінансові інвестиції
220
0
0
Грошові кошти та їх еквіваленти:



    в національній валюті
230
108,7
691,8
    у тому числі в касі
231
0
0
    в іноземній валюті
240
0
0
Інші оборотні активи
250
31
31,1
Усього за розділом II
260
1375,2
1677,6
III. Витрати майбутніх періодів
270
8,5
0
IV. Необоротні активи та групи вибуття
275
0
0
Баланс
280
2513,8
2902,2

Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Власний капітал



Статутний капітал
300
337,3
337,3
Додатковий вкладений капітал
320
753
753
Резервний капітал
340
256,9
256,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
836,1
1241,4
Неоплачений капітал
360
( 0 )
( 0 )
Усього за розділом I
380
2183,3
2588,6
II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування
430
0
0
III. Довгострокові зобов'язання
480
0
0
IV. Поточні зобов'язання



Короткострокові кредити банків
500
0
0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
510
0
0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
110,5
48,1
Поточні зобов'язання за розрахунками:



    з бюджетом
550
62,4
136,1
    зі страхування
570
20,6
33
    з оплати праці*
580
48,2
69,9
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
605
0
0
Інші поточні зобов'язання
610
88,8
26,5
Усього за розділом IV
620
330,5
313,6
V. Доходи майбутніх періодів
630
0
0
Баланс
640
2513,8
2902,2
* З рядка 580 графа 4  Прострочені зобов'язання з оплати праці
(665)
0

Керівник				Фiалко В.Д.

Головний бухгалтер			Степанчук Т.В.

2. Звіт про фінансові результати
за 2013 рік
Форма №2-м
Код за ДКУД
1801007
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
4468,4
4855,8
Непрямі податки та інші вирахування з доходу
020
( 744,7 )
( 759,9 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)
030
3723,7
4095,9
Інші операційні доходи
040
135,5
169,5
Інші доходи
050
26,1
0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)
070
3885,3
4265,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
080
( 2500,1 )
( 3231,3 )
Інші операційні витрати
090
( 882,4 )
( 887,7 )
    у тому числі:
091
0
0

092
0
0
Інші витрати
100
( 0 )
( 0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100)
120
( 3382,5 )
( 4119 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)
130
502,8
146,4
Податок на прибуток
140
( 97,6 )
( 70,1 )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)
150
405,2
76,3
Забезпечення матеріального заохочення
160
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів
201
0
0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів
202
( 0 )
( 0 )

Керівник				Фiалко В.Д.

Головний бухгалтер			Степанчук Т.В.


