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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2012 рік 

 

1. Загальні відомості 

 

1.1. Повне найменування емітента 

 Приватне акцiонерне товариство Аудиторська фiрма "Де Вiзу" 

1.2. Організаційно-правова форма емітента 

   

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

 22917414 

1.4. Місцезнаходження емітента 

 01001, Київська обл., м.Київ, Малопiдвальна 10, оф.11 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 

 (044) 279-00-00, (044) 279-40-00 

1.6. Електронна поштова адреса емітента  

 info@devisu.ua  

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 29.04.2013 
 (дата) 

2.2. Річна інформація опублікована у 80 Бюлетень "Цiннi папери України"  29.04.2013 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 

http://www.devi

su.ua в мережі Інтернет 29.04.2013 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента:  

    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

    б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

    в) банки, що обслуговують емітента X 

    г) основні види діяльності X 

    ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

    д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X 

    е) інформація про рейтингове агентство  

    є) інформація про органи управління емітента  

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв)  

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці  

4. Інформація про посадових осіб емітента:  

    а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

    б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

6. Інформація про загальні збори акціонерів X 

7. Інформація про дивіденди  

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  

9. Відомості про цінні папери емітента:  

    а) інформація про випуски акцій емітента X 

    б) інформація про облігації емітента X 

    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    г) інформація про похідні цінні папери  

    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  

10. Опис бізнесу  

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  

    а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

    в) інформація про зобов'язання емітента X 

    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 

паперів  

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

14. Інформація про стан корпоративного управління X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

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

    а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

    в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

    г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами  



іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 
    ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

20. Основні відомості про ФОН  

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

24. Правила ФОН  

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку X 

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 

(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації 

до Комісії) X 

27. Аудиторський висновок X 

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності  

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

30. Примітки: 

До пп. "е" п.1: ПрАТ АФ "Де Вiзу"  не займає монопольне становище, не має  стратегiчного 

значення  для економiки, не має у статутному капiталi деражвної частки. . Проведення 

рейтингової оцiнки вiдповiдно до законодавства не є обов'язковим. 

До пп. "в", "г", "г", "д" п.9: протягом 2012 року ПрАТ АФ "Де Вiзу" не здiйснювало випуск 

цiнних паперiв, похiдних цiнних паперiв, викуп власних цiнних паперiв, видачу сертифiкатiв 

цiнних паперiв. 

До пп. "г" п.11 :ПрАТ АФ "Де Вiзу" не займається видами дiяльностi, що класифiкуються  як 

переробна, добувна промисловiсiть або виробництво та розподiлення  електроенергiї, газу та 

води. 

До п.29: Звiт про стан об'єкта нерухомостi - не заповнювався. 



3. Основні відомості про емітента 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство Аудиторська фiрма "Де Вiзу" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПрАТ АФ "Де Вiзу" 

3.1.3. Організаційно-правова форма 

  

3.1.4. Поштовий індекс 

 01001 

3.1.5. Область, район 

 Київська обл. 

3.1.6. Населений пункт 

 м.Київ 

3.1.7. Вулиця, будинок 

 Малопiдвальна 10, оф.11 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

 серiя АБ №546674 

3.2.2. Дата державної реєстрації 

 23.12.1994 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

 Шевченкiвська районна  в мiстi Києвi  державна адмiнiстрацiя 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

 300 000 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

 300 000 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 ПУАТ "ФIДОБАНК" 

3.3.2. МФО банку 

 300175 

3.3.3. Поточний рахунок 

 2600208638 

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

рахунком у іноземній валюті 

 ПУАТ "ФIДОБАНК" 

3.3.5. МФО банку 

 300175 

3.3.6. Поточний рахунок 

 2600208638 

3.4. Основні види діяльності 

 69.20 - Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування  з питань 

оподаткування 

3.5. 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 



Аудиторська дiяльнiсть 1373 26.01.2001 Аудиторська палата України 23.12.2015 

Опис Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв  

Аудит професiйних учасникiв  

ринку цiнних паперiв 

П000006 05.02.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

23.12.2015 

Опис 

Свiдоцтво про внесення  до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть 

проводити аудиторськi перевiрки  професiйних учасникiв  ринку 

цiнних паперiв 

 

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 

Найменування об'єднання: Асоцiацiя пiдприємств  "Асоцiацiя консалтингових фiрм". 

Місцезнаходження об'єднання: 01001, м.Київ, вул. Малопiдвальна, 10, оф.4. 

ПрАТ АФ "Де Вiзу" є засновником  i членом Асоцiацiї з 2002 року. АП "Асоцiацiя 

консалтингових фiрм"  об'єднує пiдприємства, якi надають консалтинговi  послуги, з метою 

координацiїїх виробничої, наукової та iншої дiяльностi для вирiшення спiльних економiчних та 

соцiальних питань. 

Найменування об'єднання: Мiжнародна асоцiацiя  незалежних бухгалтерських  фiрм  

"PrimeGlobal". 

Місцезнаходження об'єднання: 130 Великобританiя (UK), Лондон  ЕС2V 6DL, Вуд Стрит 

(Wood Street). 

ПрАТ АФ "Де Вiзу" є  членом Мiжнародної асоцiацiї  незалежних  бухгалтерських фiрм фiрм  

"PrimeGlobal" з 2012 року.  PrimeGlobal було створено у 2011 роцi шляхом злиття трьох 

найбiльших галузевих асоцiацiй: Polaris International, Fidunion International, i IGAF Worldwide. 

PrimeGlobal посiдає третє мiсце у списку найбiльших асоцiацiй аудиторських фiрм усього свiту. 

PrimeGlobal забезпечує всiх своїх учасникiв та їх клiєнтiв потужним джерелом iнформацiї для 

обмiну iдеями та дiловими можливостями. 

На сьогоднi PrimeGlobal нараховує серед своїх членiв понад 350 фiрм у бiльш нiж 85 країнах, з 

понад 800 вiддiленнями, 2200 партнерами та 17000 спiвробiтниками, що заробили у 2011 роцi 

близько 2,3 млрд доларiв США. 

 

 

6. Інформація про посадових осіб емітента 
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада 

 Виконуючий обов'зки Генерального директора 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Iващенко Вiктор Петрович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

     

6.1.4. Рік народження 

 1967 

6.1.5. Освіта 

 Вища.Київський  торговельно-економiчний iнститут, спецiальнiсть "Ревiзiя i контроль" 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 18 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Приватне акцiонерне товариство Аудиторська фiрма "Де Вiзу"  (01001, м.Київ, вул. 

Малопiдвальна, буд.10, оф.11) заступник голови правлiння iз загальних питань.  

 

6.1.8. Опис 

 Генеральний директор товариства є одноосiбним виконавчим органом товариства i 



здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Вiдповiдно до протоколу позачергових 
загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ АФ "Де Вiзу"  № 36 вiд 19.11.2012   Iващенко П.П. 

призначений виконуючим обов'зки Генерального директора строком на 1 рiк з правом вчинення 

вiд iменi товариства всiх юридично значимих дiй. Протягом 2012 року  премiї, додатковi 

пиплати та  матерiальна  допомога не виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi. 

Iнформацiя про  рiвень  заробiтної плати є конфiденцiйною. Непогашених судимостей за 

корисливi злочини  не має. Займає посаду виконавчого директора  за сумiсництвом в АП 

"АКФ" (01001, м.Київ, вул.Малопiдвальна, буд.10, оф.4)  та директора за сумiсництвом в ТОВ 

АФ "Дiлер-Аудит" (03039, м.Київ, проспект Науки, буд.4/2).  Посадова особа не надала згоди  

на розкриття паспортних даних. 

 

 

6.1.1. Посада 

 Голова Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Бойко Олександр Васильович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

     

6.1.4. Рік народження 

 1970 

6.1.5. Освіта 

 Вища. Київський торговельно-економiчний iнститут, спецiальнiсть "Бухгалтерський 

облiк, контроль i аналiз господарської дiяльностi у торгiвлi". Київський унiверситет права, 

спецiальнiсть "Правознавство" 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 19 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Приватне акцiонерне товариство Аудиторська фiрма "Де Вiзу" (01001, м.Київ, 

вул.Малопiдвальна, буд.10, оф.4), голова правлiння.  

6.1.8. Опис 

 Наглядова рада товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в 

межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України, контролює та регулює 

дiяльнiсть виконавчого органу.  Голова Наглядової ради особисто або через уповноважену 

особу органiзовує роботу Наглядової ради, скликає засiдання та головує на них, вiдкриває 

Загальнi збори акцiонерiв, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв акцiонерiв, а також 

здiйснює iншi повноваження, передбаченi  Статутом. Вiдповiдно до протоколу позачергових 

загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ АФ "Де Вiзу"  № 36 вiд 19.11.2012   Бойко О.В.  

призначений Головою наглядової ради   строком на 3 роки. Протягом 2012 року  премiї, 

додатковi виплати та матерiальна допомога не виплачувались.  Iнформацiя про рiвень 

заробiтної плати є конфiденцiйною. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 

не має. Займає  посаду  Президента  за сумiсництвом в АП "АКФ" (01001, м.Київ, вул. 

Малопiдвальна, буд. 10, оф.4). Посадова особа не надала  згоди на розкриття паспортних даних. 

 

6.1.1. Посада 

 Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Бойко Наталья Володимирiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

     



6.1.4. Рік народження 
 1974 

6.1.5. Освіта 

 Вища. Київський  державний торговельно-економiчний унiверсите, спецiальнiсть "Облiк 

i аудит", Київський унiверситет права,  спецiальнiсть "Правознавство" 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 8 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Оцiночна фiрма "Де Вiзу" (04080, м.Київ, 

вул.Оленiвська, буд.8, кв.25), заступник директора 

6.1.8. Опис 

 Наглядова рада товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в 

межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України, контролює та регулює 

дiяльнiсть виконавчого органу.  Член Наглядової ради здiйснює повноваження, передбаченi  

Статутом. Вiдповiдно до протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ АФ "Де 

Вiзу"  № 36 вiд 19.11.2012   Бойко Н.В.  призначена членом  Наглядової ради строком на 3 

роки. Протягом 2012 року  премiї, додатковi виплати та матерiальна допомога не 

виплачувались.  Iнформацiя про рiвень заробiтної плати є конфiденцiйною. Непогашених 

судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Займає  посаду  заступника директора в  

ТОВ "ОФ "Де Вiзу" (04080, м.Київ, вул. Оленiвська, буд.8, кв.25). Посадова особа не надала 

згоду на розкриття  паспортних даних. 

 

6.1.1. Посада 

 Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Матвiєнко Петро Григорович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

     

6.1.4. Рік народження 

 1947 

6.1.5. Освіта 

 Вища. Київський  нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка, спецiальнiсть 

"Правознавство" 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 23 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 пенсiонер 

6.1.8. Опис 

 Наглядова рада товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в 

межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України, контролює та регулює 

дiяльнiсть виконавчого органу.  Член Наглядової ради здiйснює повноваження, передбаченi  

Статутом. Вiдповiдно до протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ АФ "Де 

Вiзу"  № 36 вiд 19.11.2012   Матвiєнко П.Г. призначений членом  Наглядової ради строком на 

3 роки. Протягом 2012 року  премiї, додатковi виплати та матерiальна допомога не 

виплачувались.  Iнформацiя про рiвень заробiтної плати є конфiденцiйною. Непогашених 

судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  Посадова особа не надала згоду на 

розкриття  паспортних даних. 

 

6.1.1. Посада 

 Головний бухгалтер 



6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Депутат  Наталiя Iванiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

     

6.1.4. Рік народження 

 1975 

6.1.5. Освіта 

 Вища. Київський  славiстичний унiверситет, спецiальнiсть "Облiк i аудит" 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 6 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Державне пiдприємство Мiнiстерства оборони України "Київська контора  

матерiально-технiчного  забезпечення", головний бухгалтер. 

6.1.8. Опис 

 Органiзацiя та ведення бухгалтерського  та податкового облiку товариства. Протягом 

2012 року  премiї, додатковi виплати та матерiальна допомога не виплачувались.  Iнформацiя 

про рiвень заробiтної плати є конфiденцiйною. Непогашених судимостей за корисливi та 

посадовi злочини не має.  Посадова особа не надала згоду на розкриття  паспортних даних. 

 

6.1.1. Посада 

 Голова  ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Сопко  Василь Васильовчи 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

     

6.1.4. Рік народження 

 1928 

6.1.5. Освіта 

 Вища. Львiвський торгово-економiчний  iнститут, спецiальнiсть "Бухгалтерський облiк" 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 13 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Київський нацiональний економiчний унiверситет  iм. Вадима Гетьмана, викладач 

6.1.8. Опис 

 Проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства.Протягом 2012 

року  премiї, додатковi виплати та матерiальна допомога не виплачувались.  Iнформацiя про 

рiвень заробiтної плати є конфiденцiйною. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 

злочини не має.  Посадова особа не надала згоду на розкриття  паспортних даних. 

 



6.2. 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 

ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

Голова Наглядової 

ради 

Бойко Олександр 

Васильович 

    20.05.2011 3 600 60 3 600 0 0 0 

член Наглядової 

ради 

Бойко Наталья 

Володимирiвна 

    20.05.2011 960 16 960 0 0 0 

член Наглядової 

ради 

Матвiєнко Петро 

Григорович 

    20.05.2011 720 12 720 0 0 0 

голова ревiзiйної 

комiсiї 

Сопко  Василь 

Васильовчи 

    20.05.2011 720 12 720 0 0 0 

Усього 6 000 100 6 000 0 0 0 

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

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

Бойко Олександр 

Васильович 

    20.05.2011 3 600 60 3 600 0 0 0 

Бойко Наталья 

Володимирiвна 

    20.05.2011 960 16 960 0 0 0 

Матвiєнко  Петро  

Григорович 

    20.05.2011 720 12 720 0 0 0 

Сопко Василь 

Васильович 

    20.05.2011 720 12 720 0 0 0 



Усього 6 000 100 6 000 0 0 0 

 



8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 16.04.2012 

Кворум зборів 100 

Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1) Обрання членiв лiчильної комiсiї, секретаря та голови Загальних зборiв. 

2) Затвердження регламенту роботи Загальних зборiв. 

3) Розгляд звiту правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства у 2011 роцi. 

4) Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2011 роцi. 

5) Затвердження балансу i рiчного звiту Товариства за 2011 рiк. 

6) Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства. 

7) Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк. 

8) Обрання голови та членiв правлiння Товариства. 

9) Створення регiональних представництв Товариства. 

 

1. По першому питанню Порядку денного (Обрання членiв лiчильної комiсiї, 

секретаря та голови Загальних зборiв). 

Слухали: В.о. голови правлiння Iващенка В.П. ВИРIШИЛИ: Обрати членами 

лiчильної комiсiї: Бурдима Юрiя Миколайовича - Головою Лiчильної комiсiї,  

Суклетову Вiкторiю Миколаївну - членом Лiчильної комiсiї. Обрати Головою 

Загальних зборiв Бойка Олександра Васильовича, Секретарем Загальних зборiв 

Матвiєнка Петра Григоровича, уповноважити їх на пiдписання протоколу 

Загальних зборiв.  

2. По другому питанню Порядку денного (Затвердження регламенту роботи 

Загальних зборiв) 

Слухали: Голову Загальних зборiв Бойка О.В.ВИРIШИЛИ: Затвердити порядок 

проведення та регламент рiчних Загальних зборiв. 

3. По третьому питанню Порядку денного (Розгляд звiту правлiння про 

результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2011 роцi) 

Слухали: В.о. голови правлiння Iващенка В.П. ВИРIШИЛИ:  

Затвердити Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2011 рiк.  

4. По четвертому питанню Порядку денного (Прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства у 2011 роцi) 

Слухали: Голову Загальних зборiв Бойка О.В. ВИРIШИЛИ: Визначити роботу 

Правлiння у 2011 роцi задовiльною.  

5. По п'ятому питанню Порядку денного (Затвердження балансу i рiчного звiту 

Товариства за 2011 рiк) 

Слухали: Голову Загальних зборiв Бойка О.В. ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчну 

фiнансову звiтнiсть за результатами дiяльностi Товариства в 2011 роцi. 

Затвердити рiчний звiт i баланс Товариства за 2011 рiк. 

6. По шостому питанню Порядку денного (Затвердження порядку розподiлу 

прибутку i збиткiв Товариства) 

Слухали: Голову Загальних зборiв Бойка О.В. ВИРIШИЛИ: Не проводити 

виплату дивiдендiв. 

7. По сьомому питанню Порядку денного (Визначення основних напрямкiв 

дiяльностi Товариства на 2012 рiк) 

Слухали: Голову Загальних зборiв акцiонерiв Бойка О.В. ВИРIШИЛИ: Визначити 

основним напрямком дiяльностi Товариства на 2012 рiк надання державним та 

приватним пiдприємствам аудиторських послуг.  

 



8. По восьмому питанню Порядку денного (Обрання голови та членiв правлiння 

Товариства) 

Слухали: В.о. голови правлiння Iващенка В.П. ВИРIШИЛИ: Звiльнити з посади 

Виконуючого обов'язки голови правлiння Iващенка Вiктора Петровича. Обрати 

Головою Правлiння Бойка Олександра Васильовича, членом Правлiння та 

заступником голови правлiння iз загальних питань Iващенка Вiктора Петровича., 

членом Правлiння Тарнавську Наталiю Павлiвну. 

9. По дев'ятому питанню Порядку денного (Створення регiональних 

представництв Товариства) 

Слухали: Голову Загальних зборiв Бойка О.В. ВИРIШИЛИ: Створити регiональнi 

представництва Товариства, а саме: 

Регiональне представництво Аудиторської фiрми "Де Вiзу" у мiстi 

Днiпропетровську; 

Регiональне представництво Аудиторської фiрми "Де Вiзу" у мiстi Харкiв; 

Регiональне представництво Аудиторської фiрми "Де Вiзу" у мiстi Суми; 

Регiональне представництво Аудиторської фiрми "Де Вiзу" у мiстi Сiмферополi; 

Регiональне представництво Аудиторської фiрми "Де Вiзу" у мiстi Одесi; 

Регiональне представництво Аудиторської фiрми "Де Вiзу" у мiстi Львовi; 

Регiональне представництво Аудиторської фiрми "Де Вiзу" у мiстi Кiровоградi; 

Регiональне представництво Аудиторської фiрми "Де Вiзу" у мiстi Донецьку. 

 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 19.11.2012 

Кворум зборів 100 

Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, секретаря та голови  Загальних зборiв. 

2. Затвердження регламенту  роботи  Загальних зборiв. 

3. Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом 

приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за 

рахунок додаткових внескiв. 

4. Затвердження перелiку осiб (акцiонерiв, iнвесторiв), серед яких  передбачено 

розмiщення  додаткових акцiй. 

5. Визначення уповноваженого органу емiтента, якому надаються повноваження 

щодо забезпечення приватного розмiщення акцiй. 

6. Про внесення змiн до Статуту  товариства шляхом викладення його в новiй 

редакцiї 

7. Дострокове припинення  повноважень Голови та членiв правлiння. 

8. Обрання Генерального директора Товариства та iнших посадових осiб 

товариства. 

9. Прийняття рiшення  на вчинення значних правочинiв.  

10. Створення Наглядової ради Товариства. 

11. Затвердження положення про Наглядову раду. 

12. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 

13. Затвердження умов  цивiльно-правового договору, що укладатиметься з 

членами Наглядової ради. Затвердження особи, уповноваженої  на пiдписання  

цивiльно-правових договорiв  з членами Наглядової ради. 

14. Створення  фiлiй Товариства. 

15. Про обговорення питання щодо припинення дiяльностi Приватного 

акцiонерного товариства Аудиторська фiрма "Де Вiзу"  у формi акцiонерного 

товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. 

Позачерговi  загальнi збори проведено  на вимогу акцiонера Бойка О.В., якi на 

день подання вимоги є власником 60 % простих акцiй товариства. 

 



1. По першому питанню Порядку денного (Обрання членiв лiчильної комiсiї, 

секретаря та голови Загальних зборiв). 

СЛУХАЛИ: Заступника голови правлiння iз загальних питань Iващенка В.П. 

ВИРIШИЛИ: 

Обрати членами лiчильної комiсiї: Шерстюк Вiкторiю Володимирiвну - Головою 

Лiчильної комiсiї,  Кацал Iрину Михайлiвну - членом Лiчильної комiсiї. Обрати 

Головою Загальних зборiв Бойка Олександра Васильовича, Секретарем Загальних 

зборiв Матвiєнка Петра Григоровича, уповноважити їх на пiдписання протоколу 

Загальних зборiв.  

 

2. По другому питанню Порядку денного (Затвердження регламенту роботи 

Загальних зборiв) 

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Бойка О.В. ВИРIШИЛИ: Затвердити 

порядок проведення та регламент рiчних Загальних зборiв. 

 

3. По третьому питанню Порядку денного (Прийняття рiшення про збiльшення 

статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй 

iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв) 

СЛУХАЛИ: Заступника голови правлiння iз загальних питань Iващенка В.П. 

ВИРIШИЛИ:  Не збiльшувати статутний капiтал Товариства.  

 

4. По четвертому питанню Порядку денного (Затвердження перелiку осiб 

(акцiонерiв, iнвесторiв), серед яких  передбачено розмiщення  додаткових акцiй) 

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Бойка О.В. ВИРIШИЛИ: Не затверджувати 

перелiк осiб (акцiонерiв, iнвесторiв), серед яких  передбачено розмiщення 

додаткових акцiй. 

 

5. По п'ятому питанню Порядку денного (Визначення уповноваженого органу 

емiтента, якому надаються повноваження щодо забезпечення приватного 

розмiщення акцiй.) 

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Бойка О.В. ВИРIШИЛИ: Не затверджувати 

уповноважений орган емiтента, якому надаються повноваження  щодо 

забезпечення приватного розмiщення акцiй. 

 

6. По шостому питанню Порядку денного (Про внесення змiн до Статуту т 

шляхом викладення його в новiй редакцiї ) 

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Бойка О.В. ВИРIШИЛИ: Внести змiни до 

Статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 

 

7. По сьомому питанню Порядку денного (Дострокове припинення повноважень 

Голови та членiв  правлiння) 

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв акцiонерiв Бойка О.В. ВИРIШИЛИ: 

Достроково припинити повноваження Голови правлiння Бойка О.В. та Заступника 

голови  правлiння iз загальних питань Iващенка В.П. визначити, що Голова 

правлiння Бойко О.В. та Заступник голови правлiння iз загальних питань  

Iващенко В.П. продовжують виконувати свої повноваження до внесення змiн до 

Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв. 

 

8. По восьмому питанню Порядку денного (Обрання Генерального директора 

Товариства та iнших посадових осiб товариства) 

СЛУХАЛИ: Секретаря Загальних зборiв Матвiєнка П.Г. ВИРIШИЛИ: Обрати 

Першим заступником Генерального директора Iващенка Вiктора Петровича  

строком на 3 роки та покласти на нього виконання обов'язкiв Генерального 

директора ПрАТ АФ "Де Вiзу" без звiльнення вiд виконання своїх  основних 

посадових обов'язкiв,  строком на 1 рiк. 



 

9. По дев'ятому питанню Порядку денного (Прийняття рiшення  на вчинення 

значних правочинiв) 

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Бойка О.В. ВИРIШИЛИ: Надати згоду на 

вчинення ПрАТ АФ "Де Вiзу"  протягом року  з дати прийняття  цього рiшення  

значних правочинiв з придбання та вiдчуження засобiв виробництва, iншого 

майна Товариства, значних правочинiв з виконання робiт та надання послуг, 

значних кредитних договорiв та договорiв позики, значних правочинiв iз 

забезпечення  виконання зобов'язань, значних правочинiв щодо  передання 

майна в оренду, безоплатне користування та iнших значних господарських та 

цивiльно-правових  правочинiв iз граничною сукупною вартiстю не бiльше як  5 

000 000 000,00 (п'ять мiльярдiв) гривень. Надати Виконуючому обов'язки  

Генерального директора ПрАТ АФ "Де Вiзу" Iващенку Вiктору Петровичу 

повноваження на укладення та пiдписання всiх значних правочинiв  вiд iменi 

ПрАТ АФ "Де Вiзу" протягом одного року, тобто з 19 листопада 2012 року  до 19 

листопада 2013 року. 

 

10. По десятому питанню Порядку денного (Створення Наглядової ради 

Товариства) 

СЛУХАЛИ: Секретаря Загальних зборiв Матвiєнка П.Г. ВИРIШИЛИ: Створити 

Наглядову раду Товариства у складi 3 (трьох) членiв: Голови Наглядової ради - 

Президента Товариства та 2 (двох) членiв Наглядової ради,  якi обираються з 

числа фiзичних осiб, в тому числi з числа акцiонерiв, що мають повну цивiльну 

дiєздатнiсть. 

 

11. По одинадцятому питанню Порядку денного (Затвердження положення  про 

Наглядову раду Товариства) 

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Бойка О.В. ВИРIШИЛИ: Затвердити 

Положення про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства 

Аудиторська фiрма "Де Вiзу". 

 

12. По дванадцятому  питанню Порядку денного (Обрання членiв Наглядової 

ради Товариства) 

СЛУХАЛИ: Секретаря Загальних зборiв Матвiєнка П.Г. ВИРIШИЛИ: Обрати  

Бойка Олександра Васильовича Головою наглядової ради ПрАТ АФ "Де Вiзу" 

строком на 3 роки, Бойко Наталью Володимирiвну  членом наглядової ради 

ПрАТ АФ "Де Вiзу" строком на 3 роки, Матвiєнка Петра Григоровича членом 

наглядової ради ПрАТ АФ "Де Вiзу" строком на 3 роки. 

 

13. По тринадцятому  питанню Порядку денного (Затвердження умов 

цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членами  Наглядової ради. 

Затвердження особи, уповноваженої  на пiдписання  цивiльно-правових 

договорiв з членами Наглядової ради) 

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Бойка О.В 

ВИРIШИЛИ: Членам наглядової ради здiйснювати свої повноваження на пiдставi 

трудових договорiв. Затвердити умови трудових  договорiв, що укладатимуться з 

членами  Наглядової ради. Уповноважити Виконуючого обов'язки Генерального 

директора Iващенка В.П.  на пiдписання трудових  договорiв з членами  

Наглядової ради. 

 

14. По чотирнадцятому  питанню Порядку денного (Створення фiлiй Товариства) 

СЛУХАЛИ: Бойко Н.В. ВИРIШИЛИ: Надати всi повноваження щодо прийняття 

рiшення про створення фiлiй Товариства  та затвердження положень про фiлiї 

Головi Наглядової ради Товариства Бойку О.В. 

 



15. По п'ятнадцятому  питанню Порядку денного (Про обговорення питання 

щодо припинення  дiяльностi  Приватного акцiонерного товариства Аудиторська 

фiрма "Де Вiзу"  у формi  акцiонерного товариства  шляхом  перетворення в 

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю) 

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Бойка О.В. ВИРIШИЛИ: Не перетворювати 

Приватне акцiонерне товариство Аудиторська фiрма "Де Вiзу" в товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю  та продовжувати  дiяльнiсть у формi приватного 

акцiонерного товариства. 

 

 



11. Відомості про цінні папери емітента 
11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20.05.2011 210/10/1/11 Територiальне  

управлiння  

Державної комiсiї  з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку в 

м.Києвi та Київськiй 

областi 

UA4000148357  Документар

ні іменні 

50 6 000 300 000 100 

Опис 
Цiннi папери  емiтента на зовнiшнiх ринках та органiзацiйно-оформлених ринках не розмiщувались. Заяви  про внесення до лiстингiв таких 

ринкiв  не подавались. 

 

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 

11.2.1. Процентні облігації 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Номінальна 

вартість 

(грн.) 

Кількість 

у випуску 

(штук) 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн.) 

Процентна 

ставка за 

облігаціями 

(у відсотках) 

Термін 

виплати 

проценті

в 

Сума 

виплачених 

процентів 

за звітний 

період 

(грн.) 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

19.07.2006 434/2/06 Державна 

комiсiя  з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

10 000 100 Бездокуме

нтарні 

іменні 

1 000 000 12 Згiдно з 

процентн

ими 

перiодами 

37 397,25 25.07.2012 

Опис 

Емiсiя  облiгацiй проводилась з метою поповнення обiгових коштiв. Виплата  процентiв здiйснюється 24 рази.  Протягом  перших трьох 

процентних перiодiв  встановлюється  процентна ставка 12% рiчних. В наступнi  перiоди процентна ставка становила 5%.  Вiдповiдно до 

розпорядження  Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку  вiд 28.08.2012 року №134-КФ-С-О скасовано  реєстрацiю випуску 

облiгацiй, Свiдоцтво  про реєстрацiю випуску облiгацiй  (серiя А) вiд 19.07.2006 року №434/2/06, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв 

та фондового ринку, анульовано. Облiгацiї погашено в повному обсязi.   

 



13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн.) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн.) 

Основні засоби, 

всього (тис. грн.) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 599,8 599,4 0 0 599,8 599,4 

  будівлі та споруди 315,6 315,6 0 0 315,6 315,6 

  машини та обладнання 169,3 168,9 0 0 169,3 168,9 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  інші 114,9 114,9 0 0 114,9 114,9 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 599,8 599,4 0 0 599,8 599,4 

Опис 

Станом на 31.12.2012  первiсна  вартiсть  основних засобiв склала 

2487,9 тис. грн.. Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв та 

iнших необоротних матерiальних активiв станом на 31.12.2012 року 

становить  490,2 тис. грн. Сума накопиченої амортизацiї 

нематерiальних активiв станом на 31.12.2012 року дорiвнює  621,6 тис. 

грн. Залишкова вартiсть основних засобiв, iнших необоротних 

матерiальних та нематерiальних активiв станом на 31.12.2012 року 

становить  1376,1 тис. грн. Ступiнь  зносу основних засобiв  - 68,7%. 

Обмеження на використання  майна товариства вiдсутнi. Основнi 

засоби  знаходяться  за мiсцем знаходження товариства. Проведення  

капiтального будiвництва не планується. 

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн.) 

760,9 -840 

Статутний капітал (тис.грн.) 300 300 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн.) 

300 300 

Опис Розмiр чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2012 року становить 760,9 тис. 

грн, що перевищує розмiр статутного капiталу Товариства i вiдповiдає вимогам чинного 

законодавства України. Вартiсть чистих активiв визначена вiдповiдно до Методичних 

рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, 

затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. 

Висновок Розмiр чистих активiв товариства станом на 31 грудня 2012 року  перевищує розмiр 

статутного капiталу товариства.Таким чином, товариством дотримано вимоги статтi 155 

Цивiльного кодексу України. 

 

13.3. 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:  

  0 0  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

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 

  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

  0 X  

Податкові зобов'язання X 24 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 224,1 X X 

Інші зобов'язання X 1 557,8 X X 

Усього зобов'язань X 1 805,9 X X 

Опис Iншi зобов'язання  складаються з : кредиторської  

заборгованостi за товари, роботи, послуги - 1190,9 тис.грн.,  

поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати прац  - 0,1 

тис.грн., iншi поточнi зобов'язання - 366,8 тис.грн. 

 

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 
Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення у 

стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 

17.04.2012 17.04.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

17.04.2012 17.04.2012 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення 

його філій, представництв  

30.07.2012 30.07.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

19.11.2012 19.11.2012 Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних 

паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу 

19.11.2012 19.11.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

22.11.2012 22.11.2012 Спростування  

03.03.2012 03.03.2012 Відомості про проведення загальних зборів 

30.07.2012 30.07.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

04.10.2012 20.11.2012 Відомості про проведення загальних зборів 

 



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 2012 2 1 

2 2011 1 0 

3 2010 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія X  

Акціонери X  

Реєстратор X  

Депозитарій X  

Інше 

(запишіть) 

Правлiння 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників 

для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Державна 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) 

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Внесення змін до статуту товариства X  

Прийняття рішення про зміну типу товариства  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
X  

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

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

X  

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), 

прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 



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 3 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3 

Кількість представників держави 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 3 

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) 

не створено  

Інше 

(запишіть) 

не створено  

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 

роботу з акціонерами? (так/ні)  ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою X  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

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) 

 
 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) 

19.11.2012 було обрано 3 членiв Наглядової ради строком на 3 роки.  

Було проведено  засiдання Наглядової ради, на якому члени наглядвої 

ради ознайомились з  правами та обов'язками, визначили порядок 

органiзацiї роботи  Наглядової ради. 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так 

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 

загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

 

Загальні 

збори 

акціонерів 

Засідання 

наглядової 

ради 

Засідання 

правління 

Члени правління (директор) ні ні ні 

Загальний відділ ні ні ні 

Члени наглядової ради (голова наглядової 

ради) 
так так ні 

Юридичний відділ (юрист) ні ні ні 

Секретар правління ні ні ні 

Секретар загальних зборів ні ні ні 

Секретар наглядової ради ні ні ні 

Корпоративний секретар ні ні ні 

Відділ або управління, яке відповідає за роботу 

з акціонерами 
ні ні ні 

Інше (запишіть) 

 

ні ні ні 

 ні ні ні 

 

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

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



вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 

балансу або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови правління так ні ні ні 

Обрання та відкликання членів правління так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови наглядової 

ради 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання членів наглядової 

ради 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови та членів 

ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів правління 
ні ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів правління 
ні ні ні так 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні так ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган (правління)  X 



Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію  X 

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) вiдсутнi документи  

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

ДКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

та більше статутного 

капіталу 

так так ні так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так ні так так 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні так так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

так ні ні так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 



Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада  X 

Правління або директор X  

Інше 

(запишіть) 

До 19.11.2012 року затвердження аудитора вiдносилось до компетенцiї 

Правлiння, пiсля внесення змiн до Статуту товариства 19.11.2012 року 

затвердження аудитора вiдноситься до компетенцiї Наглядової ради. 

 

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

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше 

(запишіть) 

вiдсутнi iншi причини 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  

ні 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 



УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій X  

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків  X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть) 

 
 X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років 
 

Не визначились X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні 

 

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

депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 

системі України (далі - особа)? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень особи  X 

Не задовольняли умови договору з особою  X 

Особу змінено на вимогу:   

акціонерів  X 

суду  X 

Інше 

(запишіть) 

змiни законодавства 

 

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

управління? (так/ні)  ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:  
 

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 зміну 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 на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або про відсутність такої системи 

6. Вкажіть інформацію щодо результатів 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 

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, 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 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2013 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

Аудиторська фiрма "Де Вiзу" 
за ЄДРПОУ 22917414 

Територія м.Київ, Шевченкiвський р-н за КОАТУУ 8039100000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган державного 

управління 
  за КОДУ  

Вид економічної 

діяльності 

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й 

аудиту; консультування з питань 

оподаткування 
за КВЕД 69.20 

Середня кількість працівників: 23 

Одиниця виміру: тис.грн. 

Адреса: 01001, Київська обл., м.Київ, Малопiдвальна 10, оф.11 

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

 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

 за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

1. Баланс 
на 31.12.2012 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 0 0 

Основні засоби:    

    залишкова вартість 030 1388 1376,1 

    первісна вартість 031 2489 2487,9 

    знос 032 ( 1101 ) ( 1111,8 ) 

Довгострокові біологічні активи:    

    справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

    первісна вартість 036 0 0 

    накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції 040 830 835,8 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Усього за розділом I 080 2218 2211,9 

II. Оборотні активи    

Виробничі запаси 100 1 6,4 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Готова продукція 130 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    

    чиста реалізаційна вартість 160 52 51,3 

    первісна вартість 161 52 51,3 

    резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) 

Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом 170 2 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 39 71,6 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 



Грошові кошти та їх еквіваленти:    

    в національній валюті 230 9 1,5 

    у тому числі в касі 231 0 0 

    в іноземній валюті 240 0 0 

Інші оборотні активи 250 40 0 

Усього за розділом II 260 143 130,8 

III. Витрати майбутніх періодів 270 2 0 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 2363 2342,7 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал    

Статутний капітал 300 300 300 

Додатковий вкладений капітал 320 1143 1143 

Резервний капітал 340 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -2283 -682,1 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Усього за розділом I 380 -840 760,9 

II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування 430 0 0 

III. Довгострокові зобов'язання 480 1000 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 2026 1190,9 

Поточні зобов'язання за розрахунками:    

    з бюджетом 550 13 24 

    зі страхування 570 9 0 

    з оплати праці* 580 33 0,1 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 

групами вибуття, утримуваними для продажу 
605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 122 366,8 

Усього за розділом IV 620 2203 1581,8 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 2363 2342,7 

* З рядка 580 графа 4  Прострочені зобов'язання з оплати 

праці 
(665) 0 

 

Керівник    Iващенко Вiктор Петрович 

 

Головний бухгалтер   Радченко Ольга Олегiвна 

 



2. Звіт про фінансові результати 
за 2012 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 2401 1085 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 0 ) ( 116 ) 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) (010-020) 
030 2401 969 

Інші операційні доходи 040 4 31 

Інші доходи 050 0 0 

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 2405 1000 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 ( 370,4 ) ( 561 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 270,7 ) ( 701 ) 

    у тому числі: 091 0 0 

 092 0 0 

Інші витрати 100 ( 37,4 ) ( 53 ) 

Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 678,5 ) ( 1315 ) 

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 1726,5 -315 

Податок на прибуток 140 ( 125,6 ) ( 6 ) 

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 1600,9 -321 

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    Iващенко Вiктор Петрович 

 

Головний бухгалтер   Радченко Ольга Олегiвна 



Текст аудиторського висновку 
   

 

 

 

 

 

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК   

(ЗВIТ  НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНIСТI ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

АУДИТОРСЬКОЇ ФIРМИ "ДЕ ВIЗУ"  

 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

Користувачам фiнансової звiтностi ПрАТ АФ "Де Вiзу" 

Керiвництву ПрАТ АФ "Де Вiзу" 

 

Вступний параграф 

Основнi вiдомостi про емiтента акцiй 

повне найменування: Приватне акцiонерне товариство Аудиторська фiрма "Де Вiзу" (далi - 

ПрАТ АФ "Де Вiзу", Товариство); 

код за єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 22917414; 

мiсцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Малопiдвальна, буд.10, оф.11; 

дата державної реєстрацiї: 23грудня 1994 року. 

 

Опис аудиторської перевiрки 

Аудитор у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого 

надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), а також рiшення Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360 провiв  аудит фiнансових звiтiв 

Приватного акцiонерного товариства Аудиторської фiрми "Де Вiзу", що включає фiнансовий 

звiт суб'єкта малого пiдприємництва станом на 31.12.2012 р. (форма № 1-м) за перiод з 01.01.12р 

по 31.12.12р  та Звiт про фiнансовi результати за 2012р. (форма № 2-м) за перiод з 01.01.12р по 

31.12.12р. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є 

Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо 

ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi 

положення Товариства, облiкова полiтика Товариства. 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне представлення цiєї 

фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського 

облiку та вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: 

розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та 

достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок 

шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових 

оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

На вiдмiну вiд вiдповiдальностi управлiнського персоналу щодо пiдготовки фiнансової звiтностi 

вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi Товариства, що 

охоплювала перiод дiяльностi з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.  на основi результатiв аудиту.  



 
Аудит проведено вiдповiдно Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого 

надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання 

вiдповiдних етичних вимог, а також планування i виконання аудиту  для отримання достатньої 

впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.  

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо 

сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, 

включаючи  оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або 

помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що 

стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, 

з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою 

висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит 

включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових 

оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової 

звiтностi.  

Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої 

умовно-позитивної думки. 

 

Умовно-позитивна думка 

На  нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава 

для висловлення умовно-позитивної думки" фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх 

суттєвих аспектах фiнансовий стан приватного акцiонерного товариства аудиторської фiрми "Де 

Вiзу" станом на 31.12.2012р., її фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, 

вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. 

 

Iнша допомiжна iнформацiя  

В наступних пояснювальних параграфах, ми звертаємо увагу на додаткову iнформацiю, яка 

подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi 

iнформацiї емiтентами згiдно Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" i рiшень 

Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.11.2006 року № 1528 та вiд 

29.09.2011 року № 1360. 

 

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам  законодавства 

Розмiр чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2012 року, становить 760,9 тис. грн., що 

перевищує розмiр статутного капiталу Товариства i вiдповiдає вимогам чинного законодавства 

України. Вартiсть чистих активiв визначена вiдповiдно до Методичних рекомендацiї щодо 

визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР 

вiд 17.11.2004 р. № 485.  

 

Iнформацiя  про виконання значних правочинiв 

На думку аудитора значнi правочини, якi здiйснювались у 2012 роцi, а саме: 

   - погашення облiгацiй власнику цих облiгацiй загальною номiнальною вартiстю 

1000000,0 грн вiдповiдно до Меморандуму про випуск облiгацiй Закритого акцiонерного 

товариства "Де Вiзу", що був зареєстрований Державною комiсiєю з цiнних паперiв та 

фондового ринку 19.07.2006 р.; 

   - виконання додаткової угоди №3 до Генеральної угоди про надання аудиторських 

послуг вiд 10.01.12 р на суму 457700,0 грн; 

- виконання договору СД/Т/УП-169 вiд 25.07.12р. (надання аудиторських послуг) на загальну 

суму 528000,0 грн; 

- виконання договору № 7.1-142/2012 вiд 15.03.12р (надання аудиторських послуг) на загальну 

суму 398250,0 грн  



не протирiчать вимогам чинного законодавства, виконанi у повному обсязi та належним чином 
оформленi. 

 

Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту 

На думку аудитора стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту 

вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства". 

 

Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства 

Аудитором проведено процедури з iдентифiкацiї наведених в МСА 240 прикладiв чинникiв 

ризику. На думку аудитора вiдсутнi причини, якi б давали можливiсть для складання 

неправдивої фiнансової звiтностi (суттєвого викривлення фiнансової звiтностi). Аудитор не 

виявив жодних обставин, якi б свiдчили про можливiсть шахрайства. 

 

Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму) 

          Повне найменування: товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 

"Професiонал". 

          Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм i аудиторiв, 

якi одноособово надають аудиторськi послуги: 4288 вiд 16.01.2001р. Свiдоцтво про внесення до 

реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити  аудиторськi перевiрки професiйних 

учасникiв ринку цiнних паперiв П000020 вiд 12.02.2013 року. 

           Мiсцезнаходження юридичної особи: 04080, м.Київ, вул. Оленiвська, буд.8, офiс 25. 

 

Директор товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю  

Аудиторська фiрма "Професiонал"     Поляк Т.В.  

(сертифiкат аудитора серiї А №004675 (чинний 

 до 18 травня 2015р)) 

 

Дата аудиторського висновку:       24 квiтня  2013 року 

 

 

 

 


