
Дата                   .  .

МП

     Закрите акцiонерне товариство "РУР ГРУП С.А." направляє річну інформацію емітента цінних

паперів звіт за 2011 рік.

Генеральний директор Бузик Сергiй Леонiдович_______________

                 (посада) (прізвище, ім'я, по батькові керівника)(підпис)



Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття

в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента Закрите акцiонерне товариство "РУР ГРУП С.А."

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.4. Місцезнаходження емітента

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 24714833

03105  м. Київ д/в м.Київ Червоноармiйська, буд.92

Вiдкрите акцiонерне товариство

Генеральний директор Бузик Сергiй Леонiдович

  .  .МП

Титульний аркуш

Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Загальні відомості

1.5. Міжміський код,  телефон та факс емітента (0522) 35-60-00 (0522) 35-60-06

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.3. Повідомлення

розміщено на сторінці
http://rurgroup.com/   .  .

Дата(адреса сторінки в мережі Інтернет)

  .  .

Дата

за 2011 рік

2.2. Річна інформація опублікована у № Бюлетень "Цiнних паперiв України"   .  .

Датаномер та найменування офіційного друкованого видання

1.6. Електронна поштова адреса емітента 6LVG9L436VE1DCJ2N6P3



а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X

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

30. Примітки: До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми: 

"Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" - за звiтний перiод

емiтент не належав до будь-яких об'єднань пiдприємств.

"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами

1. Основні відомості про емітента:

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;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента. X

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв). X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X

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

6. Інформація про загальні збори акціонерів. X

7. Інформація про дивіденди. X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента; X

б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
10. Опис бізнесу. X

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

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
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. Річна фінансова звітність. X

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

27. Аудиторський висновок. X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі
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) .

г) інформація про похідні цінні папери

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X



рейтингова агенства.

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй  емiтента не

реєструвалося.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших

цiнних паперiв  емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу

власних акцiй не вiдбувалося.

"Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" - випуск акцiй емiтента у

бездокументарнiй формi.

"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" - за звiтний

перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.

"Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала

протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї.

"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського

облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй,

виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.



3. Основні відомості про емітента

3.1.1.Повне найменування Закрите акціонерне товариство "РУР ГРУП С.А."

3.1.4. Область, район м. Київ д/в

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.2. Скорочене найменування ЗАТ "РУР ГРУП С.А."

3.1.3. Організаційно-правова форма Вiдкрите акцiонерне товариство

3.1.5. Поштовий індекс 03105

3.1.6. Населений пункт м.Київ

3.1.7. Вулиця, будинок Червоноармiйська, буд.92



3.2.1. Серія і номер свідоцтва  АОО № 749964

3.2.2. Дата державної реєстрації 04.06.1998

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)      1583000.00

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво виконавчий комітет Кіровоградської міської Ради

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)          100.00



3.3.2. МФО банку 300023

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
національній валюті

ПАТ Укрсоцбанк

3.3.5. МФО банку 300023

3.3.4. Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті

ПАТ Укрсоцбанк

3.3.3. Поточний рахунок 2600900051529

3.3.6. Поточний рахунок 2600900051528



3.4. Основні види діяльності

51.51.0 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ПАЛИВОМ

50.50.0 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ПАЛЬНИМ

52.48.9 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ, НЕ ВІДНЕСЕНИМИ ДО

ІНШИХ УГРУПУВАНЬ



3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Державний орган, що видав Дата
закінчення дії

ліцензії
(дозволу)

Дата видачіНомер ліцензії
(дозволу)

1 4 532

Надання транспортних послуг АВ № 339546 30.05.2007 Міністерство транспорту та звязку 30.05.2007-29.

05.2012

Опис Надання транспортних послуг

Роздрібна  торгівля алкогольними напоями АГ № 567472 24.06.2011 Регіональне Управління Департаменту контролю за

виробництвом та обігом спирту, алкогольних і тютюнових

виробів Державної податкової адміністрації України  у

Кіровоградській області

01.07.2011-01.

07.2012

Опис с.Підгайці, вул. Московська,44  Магазин "ЗАПРАВКА

Роздрібна  торгівля тютюновими виробами АГ № 567902 24.06.2011 Регіональне Управління Департаменту контролю за

виробництвом та обігом спирту, алкогольних і тютюнових

виробів Державної податкової адміністрації України  у

Кіровоградській області

01.07.2011-01.

07.2012

Опис с.Підгайці, вул. Московська,44  Магазин "ЗАПРАВКА

Роздрібна  торгівля алкогольними напоями АГ № 567471 24.06.2011 Регіональне Управління Департаменту контролю за

виробництвом та обігом спирту, алкогольних і тютюнових

виробів Державної податкової адміністрації України  у

Кіровоградській області

01.07.2011-01.

07.2012

Опис м.Знам"янка Дмитрівська сільська рада, вул.Шмідта,56 Магазин

Роздрібна  торгівля тютюновими виробами АГ № 567901 24.06.2011 Регіональне Управління Департаменту контролю за

виробництвом та обігом спирту, алкогольних і тютбнових

виробів Державної податкової адміністрації України  у

Кіровоградській області

01.07.2011-01.

07.2012

Опис м.Знам"янка Дмитрівська сільська рада, вул.Шмідта,56 Магазин

Роздрібна  торгівля алкогольними напоями АГ № 567473 24.06.2011 Регіональне Управління Департаменту контролю за

виробництвом та обігом спирту, алкогольних і тютбнових

виробів Державної податкової адміністрації України  у

Кіровоградській області

01.07.2011-01.

07.2012

Опис м.Кіровоград  Олександрійське шосе, 4. Магазин

Роздрібна  торгівля тютюновими виробами АГ №567903 24.06.2011 Регіональне Управління Департаменту контролю за

виробництвом та обігом спирту, алкогольних і тютбнових

виробів Державної податкової адміністрації України  у

Кіровоградській області

01.07.01.07.20

12

Опис м.Кіровоград  Олександрійське шосе, 4. Магазин



1 4 532

Роздрібна  торгівля алкогольними напоями АГ № 567470 24.06.2011 Регіональне Управління Департаменту контролю за

виробництвом та обігом спирту, алкогольних і тютбнових

виробів Державної податкової адміністрації України  у

Кіровоградській області

01.07.2011-01.

07.2012

Опис Олександрійський р-н,  с.Нова Осота, ТРАСА Київ-Донецьк 244 км. Магазин "ЗАПРАВКА

Роздрібна  торгівля тютюновими виробами АГ № 567900 24.06.2011 Регіональне Управління Департаменту контролю за

виробництвом та обігом спирту, алкогольних і тютбнових

виробів Державної податкової адміністрації України  у

Кіровоградській області

01.07.2011-01.

07.2012

Опис Олександрійський р-н,  с.Нова Осота, ТРАСА Київ-Донецьк 244 км. Магазин "ЗАПРАВКА

Роздрібна  торгівля алкогольними напоями АГ № 486023 14.12.2011 Регіональне Управління Департаменту контролю за

виробництвом та обігом спирту, алкогольних і тютбнових

виробів Державної податкової адміністрації України  у

Кіровоградській області

01.01.2012-01.

01.2013

Опис М.Олександрія вул.Садова,3.Магазин з відділом кафетерія

Роздрібна  торгівля тютюновими виробами АГ № 449939 14.12.2012 Регіональне Управління Департаменту контролю за

виробництвом та обігом спирту, алкогольних і тютбнових

виробів Державної податкової адміністрації України  у

Кіровоградській області

14.12.2011

Опис М.Олександрія вул.Садова,3.Магазин з відділом кафетерія

Роздрібна  торгівля алкогольними напоями АГ № 567377 03.06.2011 Регіональне Управління Департаменту контролю за

виробництвом та обігом спирту, алкогольних і тютбнових

виробів Державної податкової адміністрації України  у

Кіровоградській області

03.06.2011-03.

06.2012

Опис м.Кіровоград вул.Мурманська, 11. КАФЕ

Роздрібна  торгівля тютюновими виробами АГ № 449703 17.11.2011 Регіональне Управління Департаменту контролю за

виробництвом та обігом спирту, алкогольних і тютбнових

виробів Державної податкової адміністрації України  у

Кіровоградській області

26.11.2011-26.

11.2012

Опис Смт.Новоархангельск, автодорогв Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка 595км+539м, Магазин АЗС № 5

Роздрібна  торгівля алкогольними напоями АГ № 449254 17.11.2011 Регіональне Управління Департаменту контролю за

виробництвом та обігом спирту, алкогольних і тютбнових

виробів Державної податкової адміністрації України  у

Кіровоградській області

26.11.2011-26.

11.2012

Опис Смт.Новоархангельск, автодорогв Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка 595км+539м, Магазин АЗС № 5

Роздрібна  торгівля алкогольними напоями АГ № 524122 24.01.2011 Регіональне Управління Департаменту контролю за

виробництвом та обігом спирту, алкогольних і тютбнових

виробів Державної податкової адміністрації України  у

Кіровоградській області

24.01.2011-24.

01.2012

Опис смт.Голованівськ, вул.Леніна,126, Магазин АЗС № 12
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Роздрібна  торгівля тютюновими виробами АГ № 524560 24.01.2011 Регіональне Управління Департаменту контролю за

виробництвом та обігом спирту, алкогольних і тютбнових

виробів Державної податкової адміністрації України  у

Кіровоградській області

24.01.2011-24.

01.2012

Опис смт.Голованівськ, вул.Леніна,126, Магазин АЗС № 12



3.8. Інформація про органи управління емітента

Розкривається iнформацiя про органи управлiння емiтента, їх склад, компетенцiю, функцiї

тощо. 

1. Назва органу управлiння

Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган товариства,

Наглядова рада Товариства,

Генеральний директор - виконавчий орган,

Ревiзiйна комiсiя, склад якої затверджується Загальними зборами акцiонерiв у кiлькостi

однiєї особи - Ревiзора

2. Склад органу управлiння:

П.I.Б.                                                              Посада

Слiвнов Володимир Володимирович Голова наглядової Ради

Мягкий Андрiй Вiкторович                    Член Наглядової ради

Рене Курманн                                              Чле Наглядової ради

Бузика Сергiй Леонiдович                     Генеральний директор

Сидорук Тетяна Петрiвна                     Ревiзор



4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акціій ( розміру часток, паїв )

Найменування юридичної особи засновника та/або
учасникa

Відсоток акцій

(часток, паїв), які

належать засновнику

та/або учаснику (від

загальної кількості)

Код за

ЄДРПОУ

засновника

та/або

учасника

Місцезнаходження

ФАВОН АССЕТС КОРП. (FAVON ASSETS CORP.) 000 Виргинские о-ва (Брит.), Тортола, Роад Таун, ОМС Ч 3152  Роад Таун ОМС

Чемберс, , П.О .3152

 48.919800000000

Акционерное общество Кваливорлд Холдинг

ЛТД.(Qualiworld Trading Ltd.)

6331 Швейцария, 6331, г. Хюненберг, Бьош 71 6331  Бьош 71 г. Хюненберг Бьош 71  48.919800000000

Компания "РУР ГРУП С.А." ("RUR GROUP S.A.") 00 Швейцария,  г. Женева, Роут Дженес, 9 1227  д/н г. Женева, Роут Дженес   2.160400000000

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій

(часток, паїв), які

належать засновнику

та/або учаснику (від

загальної кількості)

Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

  0.000000000000

Усього   100.000000000000



5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу у звiтному роцi

склала 318 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за

сумiсництвом 14 осiб, у звiтному роцi не було працiвникiв, якi працювалиь на умовах

неповного робочого часу (дня, тижня). Фонд оплати працi у минулому роцi склав 7

439,8тис.грн.. Крiм того, у звiтному роцi вiдбулось  збiльшення розмiру фонду оплати

працi вiдносно попереднього року за рахунок збiльшення посадових окладiв працiвникiв.



6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу  роботи  посадових  осіб

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 762222 19.09.2000 Паспорт ЕА №762222, виданий Компаніївським РВ

УМВС Україна в Кіровоградській області

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

Бузика Сергій Леонідович

6.1.1. Посада Генеральний директор

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1973

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 8

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
ЗАТ "Іннотек", начальник комерційного відділу"

6.1.8. Опис           непогашеної судимості за корисливі та посадові особи не має винагорода вгрошові формі

виплачується

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 112322 04.07.2002 Кіровським РВ УМВС України у Кіровоградській

області

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

Слівнов Володимир Володимирович

6.1.1. Посада Голова наглядової ради

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1957

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 14

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
секретар Кіровоградської міської Ради народних депутатів

6.1.8. Опис           непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, отримує винагороду, яка

затверджується загальними зборами акціонерів



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 406086 02.02.1998 Ленінським РВ УМВС України у Кіровоградській

області

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

Мягкий Андрій Вікторович

6.1.1. Посада Член наглядової ради

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1973

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
адвокат

6.1.8. Опис           непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, винагорода не виплачується

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

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

Рене Курманн

6.1.1. Посада Член наглядової ради

6.1.5. Освіта інформація відсутня

6.1.4. Рік народження 0

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
інформація відсутня

6.1.8. Опис           посадова особа недала  згоду  на розкриття паспортних даних,   винагорду не отримує

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 407811 15.02.2000 ММ № 407 811виданий Червонозаводським РВ УМВС

України в Харківській обл.

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

Сидорук Тетяна Петрівна

6.1.1. Посада Ревізор



6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1974

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
інформація відсутня

6.1.8. Опис           непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, винагороду не отримує

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 234135 10.01.1997 Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській

області

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

Шманай Оксана Валентинівна

6.1.1. Посада Головний бухгалтер

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1968

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 11

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
ВАТ "Інтерресурсти", заступник головного бухгалтера

6.1.8. Опис           непогашеної судимості за корисливі та посадові злочни не має оплата праці згідно штатного

розпису.



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

Найменування юридичної
особи

Кількість за видами акційІдентифікаці

йний код за

ЄДРПОУ

Місцезнаходження
Дата

внесення до

реєстру

Кількість

акцій (штук)

Від загальної

кількості акцій(%) Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейова
ні іменні

Привілейова
ні на

пред'явника

  ФАВОН АССЕТС КОРП.

(FAVON ASSETS CORP

3152 Виргинские о-ва (Брит.),

Тортола, Роад Таун, ОМС Ч

3152  Роад Таун ОМС

П.О.3152

  .  . 774400 48.919772583702 774400 0 0 0

  Акционерное общество

Кваливорлд Холдинг

ЛТД.(Qualiworld Trading

Ltd.)

6331  6331  Швейцария, 6331, г.

Хюненберг, Бьош 71 г.

Хюненберг Бьош 71

  .  . 774400 48.919772583702 774400 0 0 0

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

Серія, номер дата видачі та
найменування органу, який видав

паспорт

Дата
внесення до

реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%)

Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейова
ні іменні

Привілейова
ні на

пред'явника

Кількість за видами акцій

  .  . 0 0.000000000000 0 0 0 0

Усього 1548800 97.839545167404 1548800 0 0 0



8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

Кворум зборів 100.000000000000

Опис ПРОТОКОЛ № 1

чергових Загальних зборiв акцiонерiв

Закритого акцiонерного товариства "РУР ГРУП С.А."

Україна, м. Київ                                                                                                                    03 червня 2011

р.

початок зборiв о 1000 годин.         

         ПРИСУТНI:

         Акцiонери (представники акцiонерiв) Закритого акцiонерного товариства "РУР ГРУП С.А."

(надалi - "Товариство"):

Компанiя "ФАВОН АССЕТС КОРП." ("FAVON ASSETS CORP."), юридична особа, створена у

вiдповiдностi до законодавства Британських Вiргiнських Островiв, зареєстрована 03.04.2008 р.

(номер компанiї 1473742), мiсцезнаходження: OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY, TRUST

(B.V.I.) LTD., of OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, в особi

повноважного представника Романяка Миколи Ярославовича, що дiє на пiдставi генерального

доручення, виданого директором Willi Zurcher, посвiдченого нотарiусом м. Женеви Me Pierre

Natural 10.11.2010 р., апостильованого державним службовцем Республiки та Кантону Женева

Melissa Rodreages в м. Женевi, Швейцарiя, 10.11.2010 року за реєстрацiйним № 8800.

Компанiя "РУР ГРУП С.А." ("RUR GROUP S.A."), юридична особа, створена у вiдповiдностi до

законодавства Швейцарiї, зареєстрована 23.03.1998 р. (номер справи 0332/1998, федеральний номер

СН-660-0555998-5) мiсцезнаходження: с/о СR Gestion et Fiduciare SA, Route de Jeunes 9, CH-1227

Acacias/Geneva, Switzerland, в особi повноважного представника Мягкого Андрiя Вiкторовича, що

дiє на пiдставi Генерального доручення вiд 04.10.2010р., посвiдченого Пьєром Натюрелем,

нотарiусом м. Женеви, Швейцарiя 10.11.2010р., апостильованого Мелiссою Родрiгес, державним

службовцем департаменту установ Кантону Женева, в м. Женева, Швейцарiя 10.11.2010р., за

реєстрацiйним № 8201

Акцiонерне товариство "Квалiворлд Холдiнг ЛТД." ("Qualiworld Holding Ltd."), юридична особа,

створена за законодавством Швейцарiї, зареєстрована 18.08.2004 р. (reg. No. СН-170.3.027.509-5),

мiсцезнаходження: Bosh71, 6331 Huуenenberg, Switzerland, в особi повноважного представника

Мягкого Андрiя Вiкторовича, що дiє на пiдставi доручення, посвiдченого 31.05.2011 року державним

нотарiусом Кантону Цуг Марсель Вiлер, апостильованого Державною канцелярiєю Кантону Цуг,

Герберт Фiшер, 31.05.2011 року за реєстрацiйним № 6387/11.

Присутнi: генеральний директор Товариства Бузика Сергiй Леонiдович.

     головний бухгалтер Шманай Оксана Валентинiвна.         

         За результатами реєстрацiї на черговi Загальнi збори акцiонерiв ЗАТ "РУР ГРУП С.А."

прибули та зареєструвалися 3 (три) акцiонери (представники акцiонерiв), якi володiють 1 583 000

акцiй (1 583 000 голосiв), що становить 100,00 % голосiв акцiонерiв Товариства.

         Таким чином, вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" (присутнiсть

на зборах акцiонерiв, що мають бiльш як 60% голосiв) черговi Загальнi збори акцiонерiв

Товариства є правомочними i можуть бути вiдкритими.

Голова зборiв: Бузика С.Л.;

Секретар зборiв: Романяк М.Я.

         ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження звiту товариства за 2010 рiк.

2. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства.

3. Розгляд звiту виконавчого органу, звiту ревiзiйної комiсiї (ревiзора) та прийняття рiшення за

наслiдками розгляду.

4. Обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв,

що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка

уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.

5. Переобрання ревiзiйної комiсiї (ревiзора) товариства.

6. Змiна назви типу товариства: з закритого акцiонерного товариства на приватне акцiонерне

товариство.

Дата проведення 03.06.2011

Чергові Позачергові

X



7. Затвердження нової редакцiї Статуту товариства.



9. Інформація про дивіденди

Сума нарахованих
дивідендів,грн

          0.00000

Опис  Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.06.2011р.  Дивiденди не нараховувались та не

виплачувались

За простими акціями

          0.00000           0.00000           0.00000

За привілейованими
акціями

За простими акціями За привілейованими
акціями

За результатами звітного періоду За результатами періоду, що передував
звітному

Нараховані дивіденди на одну
акцію, грн

          0.00000           0.00000           0.00000           0.00000

Сума виплачених дивідендів,
грн

          0.00000           0.00000           0.00000           0.00000

Дата складення переліку осіб,
які мають право на
отримання дивідендів

д/н д/н д/н д/н

Дата виплати дивідендів д/н д/н д/н д/н



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи

або прізвище, ім'я та по батькові

фізичної особи

Приватне акціонерне  товариство  "Всеукраїнський депозитарій цінних

паперів"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889

Місцезнаходження 04107 м. Київ д/н м.Київ Тропініна

Номер ліцензії або іншого документа

на цей вид  діяльності
АВ № 498004

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

Назва державного органу, що видав

ліцензію або  інший документ
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Вид діяльності ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - а

саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів

Опис Договір про обслуговування емісі цінних паперів № Е1077/10 від

17.06.2010р.

(044) 5854240Факс

Дата видачі ліцензії або іншого

документа
19.11.2009

Міжміський код та телефон (044) 5854240

Повне найменування юридичної особи

або прізвище, ім'я та по батькові

фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю  "Міжгалузевий

депозитарний центр

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35477315

Місцезнаходження 61145 Харкiвська область д/в м.Харків Космічна, 26

Номер ліцензії або іншого документа

на цей вид  діяльності
АВ № 520276

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Назва державного органу, що видав

ліцензію або  інший документ
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Вид діяльності депозитарна дяільність зберігача цінних паперів

Опис Договір на зберігання належних власникам цінних паперів

(057) 7140-190Факс

Дата видачі ліцензії або іншого

документа
02.02.2010

Міжміський код та телефон (057) 7140-190

Повне найменування юридичної особи

або прізвище, ім'я та по батькові

фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЛОССА-АУДИТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34013943

Місцезнаходження 61052 Харкiвська область д/н м.Харків Полтавський шлях ,56, офіс 809

Номер ліцензії або іншого документа

на цей вид  діяльності
3727

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Назва державного органу, що видав

ліцензію або  інший документ
Аудиторська палата України

Вид діяльності Діяльність у сфері бухгалтерського . обліку та аудиту

Опис Аудиторські послуги у вигляді перевірки фінансових звітів з метою

висловлення думки про те, чи складені ці фінансові звіти відповідно з

Національними положеннями бух. обліку України та надання інших

аудиторських послуг.

(057) 760-16-19Факс

Дата видачі ліцензії або іншого

документа
02.03.2006

Міжміський код та телефон (057) 760-16-19  , 777-02-07



11.1. Інформація про випуски акцій

Дата

реєстрації

випуску

Номер свідоцтва

про реєстрацію

випуску

Найменування органу, що

зареєстрував випуск

Тип цінного

паперу

Номінальна

вартість

(грн.)

Кількість

акцій (штук)

Загальна

номінальна

вартість (грн.)

Доля у

статутному

капіталі,%

Міжнародний

ідентифікаційний

номер

Форма існування та

форма випуску

11. Відомості про цінні папери емітента

1 2 3 5 7 8 9 104 6

20.05.2010 15/11/10 Кіровоградське територіальне

управління

Іменні прості Бездокументарна

Іменні

           1.00         1583000      1583000.00

10.0000000

00000

UA  4000038038

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових торгах не здiйснювалась.Опис



ОПИС БІЗНЕСУ

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

     Компанія ЗАТ "Рур Груп С.А." була заснована 1998 році в м.
Кіровограді.  З початку своєї діяльності компанія займалась
реалізацією нафтопродуктів через роздрібну мережу АЗС та поставками
палива крупним оптом на території України, а також дрібним оптом
сільгоспвиробникам через  нафтобази. На сьогоднішній день  компанія
проводить господарську діяльність на 25 автозаправних станціях та 4
нафтобазах та займає достойне місце на Кіровоградському регіональному
ринку з реалізації нафтопродуктів. Важливих подій розвитку ( в т.ч.
злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) за 2011 рік не
відбувалось.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом

ОПИС БІЗНЕСУ
ЗАТ "Рур Груп С.А."

     Компанія ЗАТ "Рур Груп С.А." була заснована 1998 році в м.
Кіровограді.          З початку своєї діяльності компанія займалась
реалізацією нафтопродуктів через роздрібну мережу АЗС та поставками
палива крупним оптом на території України, а також дрібним оптом
сільгоспвиробникам через  нафтобази. На сьогоднішній день  компанія
проводить господарську діяльність на 25 автозаправних станціях та 4
нафтобазах та займає достойне місце на Кіровоградському регіональному
ринку з реалізації нафтопродуктів. Важливих подій розвитку ( в т.ч.
злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) за 2011 рік не
відбувалось.

ЗАТ "Рур Груп С.А." має наступну організаційну структуру:

- центральний апарат управління,

- 4 нафтобази, розташовані за аресами:
м. Кіровоград, в ул. Мурманська, 11
м.Олександрія, в ул. Садова,3
м. Знам'янка, в ул. Жовтнева, 2
с. Хащувате, в ул. Леніна

- 25 АЗС, що розташовані за наступними адресами Кіровоградської
області:
1  м.Кіровоград, вул Олександрійське шоссе,4
2  м.Кіровоград, проспект Промисловий,1-А
3  м.Кіровоград, вул.Мурманська,11
4  м.Кіровоград, вул.Родімцева,123
5 Кіровоградська обл. м.Бобринець, вул.Леніна,1
6  пгт.Компаніївка, вул.Кірова,86
7 Кировоградська обл., Бобринецкий р-н с.Кетрисанівка
8 Кіровоградский р-н, с.Аджамка, вул.Пархоменко
9 Кіровоградська обл., м.Гайворон, вул.Куйбышева, 



10 Кіровоградська обл., смт.Ульянівка, вул.Транспортна,17/9
11 Кіровоградська обл.,смт.Голованівськ, вул.Леніна
12 Кіровоградська обл. м.Олександрія, вул.Садова,3
13 Кіровоградская обл. м.Олександрія, вул.Героїв Сталінграда,16
14 Кіровоградська обл., смт.Петрово, вул.Філатова,16
15 Кіровоградська обл.,  Олександрівський р-н, с. Нова Осота
16 Кіровоградська обл.,  м.Знам'янка, вул.Шмідта,56
17 пгт. Новоукраинка , Перекресток автодорог  Полтава-Кишинев  и
Ровное-Новоукраинка,
18 пгт. Онуфриевка, ул. Магистральная, 2
19 пгт. Новгородка, ул. Кирова, 43
20 пгт. Новоархангельск, Перекресток автодорог
Новоархангельск-Терновка и Кировоград-Умань, 
21 пгт. Долинская, ул. Дружбы 33
22 пгт. Бобринец, ул. Ленина, 188 а
23 м.Світловодськ , вул.Егорова,73
24 Кировоград р-н, с. Подгайцы, ул. Московская, 44 а
25 пгт. Ульяновка, ул. Ленина, 38 б

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій

Протягом звітного періоду не було ніяких пропозицій щодо
реорганізації з боку третіх осіб не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Бухгалтерський облік у Товариства здійснюється у відповідності до
вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні", Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Положення
про облікову політику ЗАТ "РУР ГРУП С.А.", затвердженого наказом від
30 грудня 2006 року № 245.
Вимірювання та узагальнення усіх господарських операцій Товариства у
його фінансової звітності здійснюється в грошовій одиниці України, як
того вимагають національні положення (стандарти) бухгалтерського
обліку.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи в звітності відображені за первісною вартістю за
вирахуванням накопиченого зносу. Первісна вартість нематеріальних
активів визначається згідно з пп. 10-18 П(С)БО 8 "Нематеріальні
активи". 
Термін корисного використання об'єкту нематеріальних активів
визначається робочими комісіями по структурним підрозділам з
урахуванням термінів використання подібних активів, очікуваного
морального зносу, правових та інших обмежень його використання.
Рішення комісії затверджується робочою групою по обліку ТМЦ і
нематеріальних активів.
Для зарахування нематеріальних активів на баланс видається наказ по
підприємству.
Амортизація нематеріальних активів здійснюється прямолінійним
методом.
Незавершене будівництво
Вартість робіт, що призводять до збільшення економічних вигод,
відображається у складі капітальних інвестицій. Підставою для



визнання капітальними інвестиціями витрат, пов'язаних з поліпшенням
основних засобів, є збільшення у наслідок здійсненнях цих витрат:
- очікуваного строку корисного використання об'єкту;
- кількості та/або якості продукції, що виробляється, або робіт
(послуг), що виконуються с використанням цього об'єкту.
Основні засоби
Придбанні (створені) основні засоби зараховуються на баланс за
первісною вартістю, яка визначена згідно з пп. 7.14 П(С)БО 7 "Основні
засоби" та перевищує 2 000 грн.
Відповідно до положень облікової політики необоротні матеріальні
активи вартістю до 2 000 грн. та терміном експлуатації більше року
включаються у склад малоцінних необоротних активів.
Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом,
згідно якому річна сума амортизації визначається діленням вартості,
що амортизується, на термін корисного використання об'єкта. Термін
корисного використання об'єкта визначається робітниками технічної
служби та відображається в  наказі по підприємству.
Основні засоби амортизуються починаючи з місяця, наступного за
місяцем, в якому вони були введені в експлуатацію.
Нарахування амортизації на малоцінні необоротні матеріальні активи
провадиться в першому місяці використання об'єкта у розмірі 100
відсотків його вартості згідно з п. 27 П(С)БО 7 "Основні засоби".
Товариство переоцінює об'єкт основних засобів, якщо залишкова
вартість цього об'єкту суттєво відрізняється (більш ніж на 10 %) від
його справедливої вартості на дату балансу. Справедлива вартість
визначається самостійно та повинна відповідати ринковій вартості.
Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів
включається у склад додаткового капіталу, а сума уцінки - у склад
витрат, окрім окремих випадків, наведених у обліковій політиці
Товариства.
Фінансові інвестиції
Згідно з положеннями облікової політики Товариства фінансові
інвестиції первинно оцінюються та відображаються в бухгалтерському
обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції
складається з ціни придбання, комісійних винагород, мита, податків,
зборів, обов'язкових платежів та інших витрат, безпосередньо
пов'язаних з придбанням фінансової інвестиції.
Відповідно до положень облікової політики фінансові інвестиції в
асоційовані та дочірні підприємства, на які інвестор здійснює
суттєвий вплив шляхом володіння двадцяти або більше відсотків акцій
(уставного капіталу) дочірнього підприємства, на дату балансу
відображається за вартістю, що визначається по методу участі в
капіталі.

Запаси
Запаси Товариство включають виробничі запаси і товари.
Запаси відображені в звітності за їх первісною вартістю, яка
визначена згідно з пп. 9-13 П(С)БУ 9 "Запаси".
Оцінка вибуття запасів (відпуск у виробництво, продаж, безоплатна
передача і таке інше) в бухгалтерському обліку здійснюється за
методом середньозваженої собівартості шляхом ділення сумарної
вартості таких запасів на дату операції.

Дебіторська заборгованість 



Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
відображається за чистою вартістю реалізації, яка визначається шляхом
вирахування з первісної вартості суми дебіторської заборгованості
резерву сумнівних боргів.
Нарахування резерву сумнівних боргів проводиться на підставі
класифікації поточної дебіторської заборгованості відповідно до
П(С)БУ 10 "Дебіторська заборгованість". Класифікація дебіторської
заборгованості здійснюється шляхом групування дебіторської
заборгованості по строкам її непогашення зі встановленням коефіцієнта
сумнівності кожної групи. Коефіцієнт сумнівності встановлюється
виходячи з фактичної суми безнадійної заборгованості за попередній
квартал.

Текст аудиторського висновку

Адиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітностіЗакритого акціонерного товариства "РУР ГРУП
С.А."
м. Харків 2012 р.
Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності
Закритого акціонерного товариства
"РУР ГРУП С.А."
за період з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року
Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) надається
керівництву 
Закритого акціонерного товариства "РУР ГРУП С.А." 
для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку.
Вступний параграф
Основні відомості про емітента
Повне найменування Закрите акціонерне товариство "РУР ГРУП С.А."
код за ЄДРПОУ 24714833
місцезнаходження

Україна, 03105, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 92
дата державної реєстрації 04.06.1998 р.
Незалежними Аудиторами Товариства з обмеженою відповідальністю
"ГЛОССА - АУДИТ" проведено аудиторську перевірку фінансової звітності
Закритого акціонерного товариства "РУР ГРУП С.А." (далі - Товариство)
станом на 31 грудня 2011 року, відповідних звітів про фінансові
результати, рух грошових коштів, власний капітал за 2011 рік,
приміток до річної фінансової звітності за 2011 рік, а також стислого
викладу суттєвих облікових політик та інших пояснювальних приміток.
Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне
представлення фінансової звітності
Відповідальність за достовірність зазначеної фінансової звітності,
наданої аудиторській фірмі, несе управлінський персонал Товариства.
Надана фінансова звітність складена відповідно до Національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку, діючих в Україні.
Управлінський персонал Товариства також несе відповідальність за
забезпечення  внутрішнього контролю, достатнього для складання
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок
шахрайства, або помилки.
Відповідальність Аудитора за надання Аудиторського висновку (Звіту



незалежного аудитора) 
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо зазначеної фінансової
звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.
Ми провели нашу перевірку у відповідності з Міжнародними стандартами
аудиту, надання впевненості та етики та Вимогами до аудиторського
висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім
емітентів облігацій місцевої позики), затвердженими Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1360 від
29.09.2011 р. Міжнародні стандарти аудиту 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 наведена фінансова звітність
позбавлена суттєвих викривлень та невідповідностей.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності.
Вибір процедур залежить від судження Аудитора, включаючи оцінку
ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок
шахрайства, або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор
розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та
достовірного подання Товариством фінансової звітності, з метою
розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю
Товариства.
Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових
політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським
персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для
висловлення нашої думки.
Підстави для висловлення умовно-позитивної думки
1. Ми не спостерігали за інвентаризацією активів і зобов'язань
Товариства станом на кінець дня 31 грудня 2011 року або на іншу дату.
Враховуючи те, що ми не спостерігали за інвентаризацією активів, їх
наявність частково була підтверджена альтернативними методами.
2. Товариством не здійснено розрахунок відстрочених податкових
активів (відстрочених податкових зобов'язань) відповідно до вимог
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на
прибуток".
3. В порушення вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6
"Виправлення помилок та зміни у фінансових звітах" Товариством
здійснено виправлення помилки на суму 782 тис. грн., допущеної при
складанні фінансових звітів у попередніх роках, шляхом коригування
сальдо іншого додаткового капіталу на кінець звітного року, що
призвело до завищення суми активів та нерозподіленого прибутку на
початок 2011 року, а також завищення суми нерозподіленого прибутку та
заниження суми додаткового капіталу на кінець 2011 року, але не
призвело до викривлення фінансових результатів та чистого прибутку за
2011 рік.
Умовно-позитивна думка
За винятком впливу на фінансову звітність питань, викладених у
параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки",
фінансова звітність справедливо та достовірно у всіх суттєвих
аспектах відображає фінансовий стан Товариства на 31.12.2011 року,
фінансові результати діяльності, рух грошових коштів за 2011 рік,
згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського



обліку та звітності діючими в Україні протягом періоду перевірки.
Висловлення думки Аудитора щодо іншої допоміжної інформації на
виконання Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації
емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики),
затвердженими Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку № 1360 від 29.09.2011 р.:
1. Вартість чистих активів
Вартість чистих активів Товариства на 31.12.2011 р. більша за його
статутний капітал, що відповідає вимогам статті 155 Цивільного
Кодексу України.
2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що
підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом
цінних паперів та подається до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку разом з фінансовою звітністю
Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала
аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних
паперів та подається до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку разом з фінансовою звітністю за 2011 рік, не
виявлено.
3. Виконання значних правочинів
Фінансову інформацію стосовно виконання значних правочинів (10 і
більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої
річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про
акціонерні товариства" повно та достовірно у всіх суттєвих аспектах
відображено у фінансовій звітності Товариства за 2011 рік.
4. Стан корпоративного управління (внутрішнього аудиту)
Компетенція, порядок прийняття рішень органами управління та контролю
Товариства визначається Статутом і відповідними Положеннями та
відповідає чинному законодавству України (окрім приведення у
відповідність до законодавства організаційно-правової форми
Товариства). Принципи (кодекс) корпоративного управління не
затверджені. Посади корпоративного секретаря та внутрішнього аудитора
(служби внутрішнього аудиту) в Товаристві не запроваджені. При
здійсненні діяльності Товариство дотримувалось встановлених принципів
корпоративного управління.
5. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення
фінансової звітності внаслідок шахрайства
Результати проведених нами в ході аудиторської перевірки аудиторських
процедур дозволили нам отримати достатню впевненість в тому, що
фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення
внаслідок шахрайства чи помилки.
Основні відомості про аудиторську фірму
Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЛОССА-АУДИТ"
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які
одноособово надають аудиторські послуги № 3727, видане згідно з
Рішенням Аудиторської палати України № 160/3 від 02.03.2006 року,
(термін чинності свідоцтва продовжено до 24.02.2016 року згідно з
Рішенням Аудиторської палати України № 228/4 від 24.02.2011 року).
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на
ринку цінних паперів № АБ 000058, видане згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку № 313 від 13.02.2007 року
(термін чинності свідоцтва продовжено до 24.02.2016 року).
Код ЄДРПОУ: 34013943



Місцезнаходження: 61052, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 56, офіс
809.
Контактні телефони: 057-760-16-19, 057-760-16-17
Договір про надання аудиторських послуг від 25.01.2012 р.
Генеральний директор
Товариства з обмеженою відповідальністю
"ГЛОССА-АУДИТ"
Каплін Андрій Павлович
Сертифікат аудитора серія А № 003869 від 
25.06.1999р. , діючий до 25.06.2013р.
м. Харків
"23" квітня 2012 року

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
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 положення
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 в загальному об'ємі
постачання

" Основними напрямками діяльності Закритого акціонерного товариства
"Рур Груп С.А." є:
- Оптова реалізація паливно-мастильних матеріалів оптом через
нафтобази,
- реалізація нафтопродуктів в роздріб через мережу автозаправних
станцій,
- роздрібна реалізація широкого асортименту супутніх товарів через
мережу магазинів, розташованих на автозаправних станціях,
- надання послуг по зберіганню нафтопродуктів на власних
нафтоскладах,
- надання послуг по транспортуванню нафтопродуктів,
- надання послуг зі зважування та аналізу нафтопродуктів.
 
Основними ризиками в діяльності є підвищена пожежна небезпека при
зберіганні паливно-мастильних  матеріалів. Основними заходами
товариства по мінімізації ризиків є установка систем АПС, виконання
пожежними  організаціями технічного обслуговування систем АПС,
установка на АЗС систем автоматичної тривожної сигналізації з
подальшим обслуговуванням через ВДСО, страхування об'єктів підвищеної
небезпеки.

" Основними перспективними задачами розвитку підприємства є
розширення мережі магазинів  на автозаправних станціях для реалізації
супутніх товарів, що дасть змогу по залученню ще більшої кількості
клієнтів, розширить напрямки діяльності та дасть змогу підвищити
обсяг реалізації та прибутку. 
Товариство має 4 основних постачальника товарів сировини,
матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі
постачання.



Основною товарною групою ЗАТ "РУР ГРУП С.А." являються нафтопродукти.
Оскільки не одна галузь економіки не обходиться без споживання
нафтопродуктів , ринок збуту нашої продукції є найбільш широким. ЗАТ
"РУР ГРУП С.А." займається і планує займатись і надалі збутом
нафтопродуктів, інших товарів та послуг у наступних напрямках та
обсягах. 
В цілому в ЗАТ "РУР ГРУП С.А." визначено три основні канали збуту
нафтопродуктів:
- реалізація нафтопродуктів потужним посередникам-нафтотрейдерам в
інші регіони країни залізничним транспортом як прямо зі станцій
заводів-виробників, так і з нафтосховищ власних нафтобаз(підписані
договори з постачальниками-виробниками надають таку можливість) ,
- реалізація нафтопродуктів дрібним гуртом підприємствам аграрного
сектору економіки, гірничо-збагачувального комплексу, комунальним та
промисловим підприємствам міста, які мають у своєму розпорядженні
власні міні-автозаправні станції для забезпечення потреб своїх
автопарків,
- реалізація нафтопродуктів через мережу АЗС кінцевим споживачам,
якими виступають комунальні, державні підприємства, суб'єкти малого
бізнесу, заклади культури та охорони здоров'я, підприємства зв'язку
та приватний сектор. 
   Працюючи в умовах постійно змінних запитів та в умовах жорсткого
конкурентного оточення компанії для збільшення темпів росту та
зростання доходів не достатньо спиратись лише на існуючи позиції на
ринку та роками здобуту клієнтську базу. Компанія, яка розраховує не
тільки тривалий час зберігати свій ринок збуту, а й розширювати його,
повинна весь час впроваджувати нові форми стимулювання збуту та
виважено відходити до власного позиціонування на ринку. 
     Оскільки основним критерієм і чинником для високого рівня попиту
на нафтопродукти є їх якість, ЗАТ "РУР ГРУП С.А." приділяє цьому
фактору особливу увагу. Наше товариство закуповує та реалізує
паливно-мастильні матеріали лише тих заводі-виробників, якість яких
зарекомендувала себе на ринку. В товаристві впроваджена програма
контролю якості нафтопродуктів, що реалізуються через власну мережу
автозаправних станцій та нафтобаз. Персонал 3 акредитованих
лабораторій компанії постійно проводить контрольні аналізи
нафтопродуктів, що реалізуються, покупцям надаються сертифікати
відповідності продукції, яка гарантовано відповідає вимогам державних
стандартів. Наші клієнти працюють з нами не один рік, знаючи що
питання якості  для нас є найбільш пріоритетним. 
       Важливим заходом стимулювання збуту є цінова політика .
Менеджментом компанії розроблена та впроваджена гнучка система
знижок, яка залежить від обсягів придбання та тривалості партнерських
відносин. Така політика дає можливість не тільки зберігати старих
клієнтів, а й привертати до співробітництв нових. Ще одним важливим
аспектом цінової політики хотілося б відзначити систему збереження
цін на придбані паливно мастильні матеріали. Більшість наших
конкурентів при розрахунках з клієнтами фіксує суму оплати, а ціни на
товар установлюються на день отримання товару. В умовах постійно
зростаючих цін такий метод розрахунків не привабливий для покупців,
оскільки заплативши колись за одну кількість товару, він після
перерахунку ціни може отримати їх меншу кількість. Наша цінова
політики побудована таким чином, що на день отримання коштів від
покупця, йому фіксується ціна на товар на день оплати, і незалежно



від росту цін в майбутньому, покупець отримає саме ту кількість
нафтопродуктів, яку він сплатив. Така політика є найбільш прийнятною
для покупців.
          Велику увагу менеджмент компанії приділяє і якості
обслуговування клієнтів. Майже на всіх автозаправних станціях стоять
банківські термінали для зручності розрахунків. На  АЗС  працюють
магазини продажу супутніх товарів з діючими кафетеріями, де клієнт
має змогу перекусити та випити чашку запашної кави або чаю. Для
стимулювання збуту та привертання уваги клієнтів на наших комплексах
постійно проводяться рекламні акції, що передбачають розповсюдження
рекламної продукції ( як то "Чашка смачної кави" взимку чи
"Охолоджуючий напій" влітку в подарунок) або отримання безкоштовно
певної кількості пального.

" Основними напрямками діяльності Закритого акціонерного товариства
"Рур Груп С.А." є:
- Оптова реалізація паливно-мастильних матеріалів оптом через
нафтобази,
- реалізація нафтопродуктів в роздріб через мережу автозаправних
станцій,
- роздрібна реалізація широкого асортименту супутніх товарів через
мережу магазинів, розташованих на автозаправних станціях,
- надання послуг по зберіганню нафтопродуктів на власних
нафтоскладах,
- надання послуг по транспортуванню нафтопродуктів,
- надання послуг зі зважування та аналізу нафтопродуктів.
 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

" Значних інвестицій за останні 5 років товариство не проводило та
в найближчий час не планує проводити.
Закрите акціонерне товариство "Рур груп С.А." має в наявності
наступні виробничі  потужності:
                                                Нафтобази
Нафтобази Виробнича потужність

куб.м тонн
Кіровоградська нафтобаза 71 670 62 350
Олександрійська нафтобаза 2 987 2 330
Знам'янська нафтобаза 9 540 8 300
Хащуватська нафтобаза 2 000 1 740
Всього 86 197 74 720

Інформація про 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, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Значних засобів по удосконаленню основних засобів, капітального



будівництва товариство в найближчий час не планує." Діючі технологій,
обладнання, що працює на ЗАТ "Рур Груп С.А." повністю відповідає
сучасним вимогам та всім нормативним стандартам. Все обладнання
щоквартально проходить атестацію в Державному центрі сертифікації та
стандартизації та має відповідні сертифікати атестації. Системи
управління процесами реалізації продукції повністю автоматизовані.
" Значних інвестицій за останні 5 років товариство не проводило та
в найближчий час не планує проводити.
Закрите акціонерне товариство "Рур груп С.А." має в наявності
наступні виробничі  потужності:
                                                Нафтобази
Нафтобази Виробнича потужність

куб.м тонн
Кіровоградська нафтобаза 71 670 62 350
Олександрійська нафтобаза 2 987 2 330
Знам'янська нафтобаза 9 540 8 300
Хащуватська нафтобаза 2 000 1 740
Всього 86 197 74 720
                                             
ОПИС БІЗНЕСУ
ЗАТ "Рур Груп С.А."

     Компанія ЗАТ "Рур Груп С.А." була заснована 1998 році в м.
Кіровограді.          З початку своєї діяльності компанія займалась
реалізацією нафтопродуктів через роздрібну мережу АЗС та поставками
палива крупним оптом на території України, а також дрібним оптом
сільгоспвиробникам через  нафтобази. На сьогоднішній день  компанія
проводить господарську діяльність на 25 автозаправних станціях та 4
нафтобазах та займає достойне місце на Кіровоградському регіональному
ринку з реалізації нафтопродуктів. Важливих подій розвитку ( в т.ч.
злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) за 2011 рік не
відбувалось.

ЗАТ "Рур Груп С.А." має наступну організаційну структуру:

- центральний апарат управління,

- 4 нафтобази, розташовані за аресами:
м. Кіровоград, в ул. Мурманська, 11
м.Олександрія, в ул. Садова,3
м. Знам'янка, в ул. Жовтнева, 2
с. Хащувате, в ул. Леніна

- 25 АЗС, що розташовані за наступними адресами Кіровоградської
області:
1  м.Кіровоград, вул Олександрійське шоссе,4
2  м.Кіровоград, проспект Промисловий,1-А
3  м.Кіровоград, вул.Мурманська,11
4  м.Кіровоград, вул.Родімцева,123
5 Кіровоградська обл. м.Бобринець, вул.Леніна,1
6  пгт.Компаніївка, вул.Кірова,86
7 Кировоградська обл., Бобринецкий р-н с.Кетрисанівка
8 Кіровоградский р-н, с.Аджамка, вул.Пархоменко
9 Кіровоградська обл., м.Гайворон, вул.Куйбышева, 



10 Кіровоградська обл., смт.Ульянівка, вул.Транспортна,17/9
11 Кіровоградська обл.,смт.Голованівськ, вул.Леніна
12 Кіровоградська обл. м.Олександрія, вул.Садова,3
13 Кіровоградская обл. м.Олександрія, вул.Героїв Сталінграда,16
14 Кіровоградська обл., смт.Петрово, вул.Філатова,16
15 Кіровоградська обл.,  Олександрівський р-н, с. Нова Осота
16 Кіровоградська обл.,  м.Знам'янка, вул.Шмідта,56
17 пгт. Новоукраинка , Перекресток автодорог  Полтава-Кишинев  и
Ровное-Новоукраинка,
18 пгт. Онуфриевка, ул. Магистральная, 2
19 пгт. Новгородка, ул. Кирова, 43
20 пгт. Новоархангельск, Перекресток автодорог
Новоархангельск-Терновка и Кировоград-Умань, 
21 пгт. Долинская, ул. Дружбы 33
22 пгт. Бобринец, ул. Ленина, 188 а
23 м.Світловодськ , вул.Егорова,73
24 Кировоград р-н, с. Подгайцы, ул. Московская, 44 а
25 пгт. Ульяновка, ул. Ленина, 38 б

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень

       Важливим заходом стимулювання збуту є цінова політика .
Менеджментом компанії розроблена та впроваджена гнучка система
знижок, яка залежить від обсягів придбання та тривалості партнерських
відносин. Така політика дає можливість не тільки зберігати старих
клієнтів, а й привертати до співробітництв нових. Ще одним важливим
аспектом цінової політики хотілося б відзначити систему збереження
цін на придбані паливно мастильні матеріали. Більшість наших
конкурентів при розрахунках з клієнтами фіксує суму оплати, а ціни на
товар установлюються на день отримання товару. В умовах постійно
зростаючих цін такий метод розрахунків не привабливий для покупців,
оскільки заплативши колись за одну кількість товару, він після
перерахунку ціни може отримати їх меншу кількість. Наша цінова
політики побудована таким чином, що на день отримання коштів від
покупця, йому фіксується ціна на товар на день оплати, і незалежно
від росту цін в майбутньому, покупець отримає саме ту кількість
нафтопродуктів, яку він сплатив. Така політика є найбільш прийнятною
для покупців.
          Велику увагу менеджмент компанії приділяє і якості
обслуговування клієнтів. Майже на всіх автозаправних станціях стоять
банківські термінали для зручності розрахунків. На  АЗС  працюють
магазини продажу супутніх товарів з діючими кафетеріями, де клієнт
має змогу перекусити та випити чашку запашної кави або чаю. Для
стимулювання збуту та привертання уваги клієнтів на наших комплексах
постійно проводяться рекламні акції, що передбачають розповсюдження
рекламної продукції ( як то "Чашка смачної кави" взимку чи
"Охолоджуючий напій" влітку в подарунок) або отримання безкоштовно
певної кількості пального.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства

В 2011 році товариством  проводились виплата штрафних санкцій за



порушення антимонопольного законодавства в розмірі 9000грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента

Політика товариства щодо фінансування поточної діяльності полягає в
тому, що фінансування поточних потреб та підтримки залишків товарів
в достатніх для ведення  бізнесу обсягах використовуються власні
кошти товариства. На проведення значних закупівель товарів, які
планується реалізовувати значними партіями додатково можуть
залучатись кредитні кошти.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів

На кінець звітного періоду товариство не має не виконаних договорів.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

" Основними перспективними задачами розвитку підприємства є
розширення мережі магазинів  на автозаправних станціях для реалізації
супутніх товарів, що дасть змогу по залученню ще більшої кількості
клієнтів, розширить напрямки діяльності та дасть змогу підвищити
обсяг реалізації та прибутку. 
Товариство має 4 основних постачальника товарів сировини,
матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі
постачання.
Основною товарною групою ЗАТ "РУР ГРУП С.А." являються нафтопродукти.
Оскільки не одна галузь економіки не обходиться без споживання
нафтопродуктів , ринок збуту нашої продукції є найбільш широким. ЗАТ
"РУР ГРУП С.А." займається і планує займатись і надалі збутом
нафтопродуктів, інших товарів та послуг у наступних напрямках та
обсягах. 
В цілому в ЗАТ "РУР ГРУП С.А." визначено три основні канали збуту
нафтопродуктів:

- реалізація нафтопродуктів потужним посередникам-нафтотрейдерам в
інші регіони країни залізничним транспортом як прямо зі станцій
заводів-виробників, так і з нафтосховищ власних нафтобаз(підписані
договори з постачальниками-виробниками надають таку можливість) ,

- реалізація нафтопродуктів дрібним гуртом підприємствам аграрного
сектору економіки, гірничо-збагачувального комплексу, комунальним та
промисловим підприємствам міста, які мають у своєму розпорядженні
власні міні-автозаправні станції для забезпечення потреб своїх
автопарків,

- реалізація нафтопродуктів через мережу АЗС кінцевим споживачам,
якими виступають комунальні, державні підприємства, суб'єкти малого
бізнесу, заклади культури та охорони здоров'я, підприємства зв'язку
та приватний сектор. 

 



Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік

" Діючі технологій, обладнання, що працює на ЗАТ "Рур Груп С.А."
повністю відповідає сучасним вимогам та всім нормативним стандартам.
Все обладнання щоквартально проходить атестацію в Державному центрі
сертифікації та стандартизації та має відповідні сертифікати
атестації. Системи управління процесами реалізації продукції повністю
автоматизовані

Інформація щодо судових справ, 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

На кінець звітного періоду  товариство не має судових справ.

Інша інформацію, 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

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами
фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента розкрита в
фінансовому звіті Товариства в повному обсязі.



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

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

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

   23538.0001.Виробничого призначення    22963.000     1850.000     1850.000    25388.000    24813.000

   13456.000- будівлі та споруди    12941.000     1850.000     1850.000    15306.000    14791.000

    1573.000- машини та обладнання     1677.000        0.000        0.000     1573.000     1677.000

    1714.000- транспортні засоби     2030.000        0.000        0.000     1714.000     2030.000

    6795.000- інші     6315.000        0.000        0.000     6795.000     6315.000

       0.0002.Невиробничого призначен        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- будівлі та споруди        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- машини та обладнання        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- транспортні засоби        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- інші        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

   23538.000Усього    22963.000     1850.000     1850.000    25388.000    24813.000

Пояснення : Ведення облiку основних засобiв Товариства здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО №

7  "Основнi засоби" та iз застосуванням норм Подакового Кодексу України від

02.12.2010 № 2755-VI. Для визначення зносу основних засобiв використовується

податковий метод нарахування амортизацiї. Ведення облiку нематерiальних

активiв Товариства здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО № 8 "Нематерiальнi

активи". Для визначення зносу нематерiальних активiв використовується

прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї.



13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів

Скоригований статутний капітал

Статутний капітал

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій

ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського

обліку 2"Баланс",затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99  N 87.

Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні

активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання -

Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  і платежів - Доходи майбутніх

періодів

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(12209.000 тис.грн. ) більше скоригованого

статутного капіталу(1583.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного

кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу,

розрахованому на кiнець року.

Найменування показника За попередній період

       12209

        1583

        1583

        9985

        1583

        1583



13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Відсоток за

корист. коштами

(% річних)

Непогашена

частина боргу

(тис.грн.)

Дата виник

нення

Дата

погашення

Кредити банку, у тому числі : X       48671.00X X

короткостроковi кредити банку  13.940       48671.0031.10.2011 08.02.2012

Зобов'язання за цінними паперами X           0.00X X

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : X           0.00X X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним

випуском):
X           0.00X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X           0.00X X

За векселями (всього) X           0.00X X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними

цінними паперами) (за кожним видом):
X           0.00X X

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за

кожним видом):
X           0.00X X

Податкові зобов'язання X          65.00X X

Фінансова допомога на зворотній основі X           0.00X X

Інші зобов'язання X       87794.00X X

Усього зобов'язань X      136530.00X X

Опис: Зобов'язання Товариством визнається, якщо його

оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує

ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у

майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату

балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає

погашенню, то його сума включається до складу

доходу звiтного перiоду.



2009

Загальні збори акціонерів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1  1  0

20102  2  1

20113  1  0

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

Реєстраційна комісія

Так

Акціонери

Реєстратор

Ні

X

X

X

Інше

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

Державна комісія з цінних паперів та фондовго ринку

Так

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні

X

X

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

Підняттям карток

Так

Бюлетенями ( таємне голосування )

Ні

X

X

Підняттям рук X

Інше

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

Реорганізація

Так

Внесення змін до статуту товариства

Ні

X

X

Прийнятя рішення про зміну типу товариства X

Інше

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

Депозитарій X

Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття
рішення про дострокове припинення їх повноважень

X

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



Органи управління

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

Стратегичного планування

Так

Аудиторський

З питань призначень і винагород

Ні

X

X

X

Іншi

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

Кількість членів наглядової ради

Кількість представників акціонерів, що правцюють у товаристві

(осіб)

  3

Який склад наглядової ради ( за наявності )?

Винагорода є фіксованою сумою

Так

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Інше

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____  5

  0

Кількість представників державиі   0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше10% акцій   0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій   0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб   0

Інвестиційний X

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

(так/ні) ?
_____Ні

X

X

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Так

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Ні

Особисті якості (чесність, відповідальність )

Інше

X

X

X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X

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

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

Так

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

Ні

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

Інше

X

X

X

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

X

Іншi



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

Члени правління ( директор )

Загальний відділ

Засідання
правління

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів,
засідань наглядової ради та засідань правління ?

Кількість членів ревізійної комісії _____  1

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Юридичний відділ ( юрист )

Секретар правління

Секретар загальних зборів

осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ?_____ 1

Засідання
наглядової ради

Загальні збори
акціонерів

Ні

Секретар спостережної ради

Корпоративний секретар

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
акціонерами

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Інше

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Виконавчий
орган

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

Наглядова
рада

Загальні
збори

акціонерів

Так

Не належить до
компетенції

жодного органу

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Обрання та відкликання голови правління

Обрання та відкликання членів правління

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Обрання голови та членів ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Затвердження аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Так

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні



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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Положення про загальні збори товариства

Так

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган (правління)

Ні

X

Інше

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)

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію

Положення про акції акціонерного товариства

Положення про порядок розподілу прибутку

______Ні

X

X

X

X

X

X

Фінансова звітність, результати діяльності

Копії

документів

надаються

на запит

акціонера

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

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо

в
акціонерному

товаристві

Публікується
у

пресі,оприлюд
нюється в

загальнодосту
пній

інформаційній
базі ДКЦПФР

про ринок
цінних
паперів

Так

Інформація
розміщується

на власній
інтернет
сторінці

акціонерного
товариства

Інформація

розповсюджу

ється на

загальних

зборах

Інформація про акціонерів, які володіють 10
відсотків та більше статутного капіталу

Інформація про склад органів управління
товариства

Статут та внутрішні документи

Протоколи загальних зборів акціонерів
після їх проведення

Розмір винагороди посадових осіб АТ

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

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 ?

Не проводились взагалі

Так

Менше ніж раз на рік

Ні

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

X

X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

Загальні збори акціонерів

Так

Наглядова  рада

Ні

Правління або директор

X

X

X

Інше

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



З якої причини було змінено аудитора ?

Не задовольняв професійний рівень

Так

Не задовольняли умови угоди з аудитором

Аудитора було замінено на вимогу акціонерів

Ні

X

Інше

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

Ревізійна комісія

Так

Наглядова рада

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?

З власної ініціативи

Так

За дорученням загальних зборів

Ні

За дорученням наглядової ради

X

Інше

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

X

X

Стороння компанія або сторонній консультант

Перевірки не проводились

Інше

X

X

X

X

За зверненням виконавчого органу

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

X

X

X

X



Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

Випуск акцій

Так

Випуск депозитарних розписок

Випуск облігацій

Ні

X

Інше

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Кредити банків

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? _______________Ні

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

X

X

X

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 має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його

прийняття : ____________

яким органом управління прийнятий : _____________________________________________________________

______
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?

(так/ні) Ні

укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________
Вкажіть інформацію щодо дотримання / ___________________________________________________________

______

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років?Так

Не задовольняв професійний рівень особи

Так

Не задовольняли умови договору з особою

Особу змінено на вимогу:

Ні

X

Інше

акціонерів

суду

X

X

X

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі -
особа)?

недотримання кодексу корпоративного управлінння ( 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,

найметування, 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 останіх 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.



13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру

у грошовій формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї виробленої

продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру

у грошовій формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї реалізованої

продукції

1 2 3 4 5 6 7 8

   1 Бензин А-76 0            0.00            0.00 3068.3        36857.51           13.80

   2 Бензин А-92 00            0.00            0.00 7374.1        91738.10           34.50

   3 Бензин А-95 0            0.00            0.00 2837.4        36890.96           13.90

   4 Бензин А-98 0            0.00            0.00 17.5          234.05            0.10

   5 Дизтопливо 0            0.00            0.00 9304.3       100493.80           37.70



13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат Відсоток від загальної собівартості
реалізованої продукції (у відсотках)

1 2 3

   1 Бензин А-76           13.50

   2 Бензин А-92           27.20

   3 Бензин А-95            6.70

   4 Дизтопливо           51.90

   5 Інші            0.70



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

Закрите акціонерне товариство "РУР ГРУП С.А."

Територія______________________________________________________________М. КИЇВ

Организаційно-правова форма господарювання

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Орган державного управління_____________________________________________

Вид економічної діяльності________________________________________________ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ПАЛИВОМ

Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса________________________________________________________________03105 М. КИЇВ М.КИЇВ ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, БУД.92

24714833

8036100000

231

      6024

51.51.0

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Баланс на "31" грудня 2011 р.

Актив Код рядка На початок звітного

періоду

На кінець звітного

періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції 020 635 661

Основні засоби:

залишкова вартість 030 23538 22963

первісна вартість 031 38083 39162

знос 032 ( 14545 ) ( 16199 )

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 -- --

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 -- --

Усього за розділом І 080 24540 24116

ІІ. Оборотні активи

виробничі запаси 100 891 880

готова продукція 130 -- --

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 1976 2866

первісна вартість 161 1976 2866

резерв сумнівних боргів 162 (    --    ) (    --    )

----220Поточні фінансові інвестиції

з бюджетом 170 104 126

Інша поточна дебіторська заборгованість 210        14932         9049

АКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА

Нематеріальні активи:

залишкова вартість 010 198 323

первісна вартість 011 537 744

накопичена амортізація 012 ( 339 ) ( 421 )

Інші фінансові інвестиції 045 169 169

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 -- --

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 -- --

Запаси:

поточні біологічні активи 110 -- --

незавершене виробництво 120 -- --

Товари 140 17058 38131

Векселі одержані 150 -- --

за виданими авансами 180 60580 70276

З нарахованих дохідів 190 -- --

Із внутрішніх розрахунків 200 --     --

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Знос інвестиційної нерухомості 057 (    --    ) (    --    )

2012 01 01

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість 035 -- --

первісна вартість 036 -- --

накопичена амортизація 037 (    --    ) (    --    )

Інші необоротні активи 070 -- --

Відстрочені податкові активи 060 -- --

Гудвіл при консолідації 075 -- --

Гудвіл 065 -- --

Довгострокові фінансові інвестиції:

Середня кількість працівників (1)____________318

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V



IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків 500 41456 48671

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов"язаннями 510 -- --

Векселі видані 520 -- --

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів 540 19657 24971

з бюджетом 550 160 65

із внутрішніх розрахунків 600 -- --

Інші поточні зобов'язання 610 10145 12045

Усього за розділом IV 620 109881 136530

V. Доходи майбутніх періодів 630 -- --

Баланс 640 125113 154207

Пасив Код рядка На початок звітного

періоду

На кінець звітного

періоду

1 2 3 4

І. Власний капітал

Статутний капітал 300 1583 1583

Пайовий капітал 310 -- --

Додатковий вкладений капітал 320 -- --

Інший додатковий капітал 330 5743 4803

Резервний капітал 340 -- --

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2659 5823

Неоплачений капітал 360 (    --    ) (    --    )

Вилучений капітал 370 (    --    ) (    --    )

122099985380Усього за розділом I

ІI. Забеспечення наступних виплат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 740 961

Інші забезпечення 410 -- --

415 -- --

416 -- --

Цільове фінансування 420 -- --

961740430Усього за розділом II

IIІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків 440 -- --

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 -- --

Відстроченні податкові зобов'язання 460 -- --

Інші довгострокові зобов"язання 470 4507 4507

45074507480Усього за розділом III

зі страхування 570 128 150

з оплати праці 580 312 360

з учасниками 590 1 1

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 38022 50267

з позабюджетних платежів 560 -- --

Товариство веде бухгалтерський облік та формує фінансову звітність в комп'ютерній програмі 1-С Бухгалтерія згідно з законодавством України,  а

саме відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні " від 16.07.99р. №996-ХIУ, П(С)БО 1 "Загальні

вимоги до фінансової звітності ", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31березня 1999 року №87 та зареєстрованого в

Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 391/3684 , П(С)БО 2 "Баланс" , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від

31 березня 1999 року  №87 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 396/3689, П(С)БО 3 "Звіт про фінансові

результати ", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87 та  зареєстрованого в Міністерстві юстиції

України 21 червня 1999 року за № 397/3690, інших П(С)БО та інших нормативних документів з питань методики та організації бухгалтерського

обліку та складання фінансової звітності.

Частка меншості 385 -- --

Cума страхових резервів

Cума часток перестраховиків у страхових резервах

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 230 1437 1596

в іноземній валюті 240 1 --

Інші оборотні активи 250 3554 5076

Усього за розділом II 260 100533 128000

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 40 2091

Баланс 280 125113 154207

у т.ч. в касі 231 12 19

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 -- --

Накопичена курсова різниця 375 (    --    ) (    --    )

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

утримуваними для продажу

605 -- --

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги (421) --



Генеральний директор

Головний бухгалтер

________

________

Бузик Сергій Леонідович

Шманай Оксана Валентинівна



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Закрите акціонерне товариство "РУР ГРУП С.А."

Територія______________________________________________________________М. КИЇВ

Орган державного управління_____________________________________________

Организаційно-правова форма господарювання ______________________________

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності________________________________________________ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ПАЛИВОМ

Одиниця виміру: тис. грн.

24714833

8036100000

      6024

231

51.51.0

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2011 р.

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

025 (    --    ) (    --    )

АКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010       300179       283576

Податок на додану вартість 015 ( 50025 ) ( 47259 )

Акцизний збір 020 (    --    ) (    --    )

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Інші вирахування з доходу 030 (    --    ) (    --    )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035       250154       236317

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 216616 ) ( 211128 )

Валовий:

Прибуток 050        33538        25189

Збиток 055 (    --    ) (    --    )

Інші операційні доходи 060          133          127

Адміністративні витрати 070 ( 8602 ) ( 7869 )

Витрати на збут 080 ( 19912 ) ( 14985 )

Інші операційні витрати 090 ( 332 ) ( 257 )

Прибуток 100         4825         2205

Фінансові результати від операційної діяльності:

Збиток 105 (    --    ) (    --    )

Дохід від участі в капіталі 110     --     --

Інші фінансові доходи 120     --     --

Інші доходи 130           10           82

Фінансові витрати 140 ( 1641 ) ( 814 )

Втрати від участі в капіталі 150 (    --    ) (    --    )

Інші витрати 160 ( 30 ) ( 53 )

Прибуток 170         3164         1420

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Збиток 175 (    --    ) (    --    )

2012 01 01

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської

продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061     --     --

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської

продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091 (    --    ) (    --    )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 (    --    ) (    --    )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки

необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176     --     --

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних

активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177 (    --    ) (    --    )

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V



Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 230         3285         2660

Витрати на оплату праці 240         7563         6003

Відрахування на соціальні заходи 250         2821         2070

Амортизація 260         1724         1394

Інші операційні витрати 270        13453        10983

Разом 280        28846        23110

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 300      1583000      1583000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310      1583000      1583000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320       1.99874000       0.79469000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330       1.99874000       0.79469000

Дивіденди на одну просту акцію 340     --     --

Генеральний директор __________ Бузик Сергій Леонідович

Головний бухгалтер __________ Шманай Оксана Валентинівна

Визначення фiнансових результатiв у бухгалтерському облiку проводилось вiдповiдно П(С)БО № 15 "Дохiд" затвердженого  наказом мiнфiну

України № 290 вiд 29/11/99р. 

Витрати класифiкуються за видами з урахуванням вимог П(С)БО № 16 "Витрати", затвердженого Наказом МФУ № 318 вiд 31/12/99р.

    --    --185Дохід з податку на прибуток від  звичайної діяльності

(    --    )(    --    )225Збиток

Чистий:

        1258        3164220Прибуток

(    --    )(    --    )210Податки з надзвичайного прибутку

(    --    )(    --    )205Витрати

Надзвичайні:

    --    --200Доходи

(    --    )(    --    )195Збиток

Фінансові результати від звичайної діяльності:

        1258        3164190Прибуток

( 162 )(    --    )180Податок на прибуток від звичайної діяльності

    --    --226Забезпечення матеріального заохочення

    --    --215Частка меншості

131(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою     --



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Закрите акціонерне товариство "РУР ГРУП С.А."

Територія______________________________________________________________М. КИЇВ

Организаційно-правова форма господарювання ____________________________

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності________________________________________________ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ПАЛИВОМ

Одиниця виміру: тис. грн.

24714833

231

51.51.0

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

ЗВІТ про рух грошових коштів за  2011 рік

Стаття Код

За звітний період За аналогічний

період

попереднього року

1 2 3

2012 01 01

4

I. Рух коштів у результаті  операційної діяльності

010       325359       282371

          Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Погашення векселів одержаних 015     --     --

Покупців і замовників авансів 020     --     --

Повернення авансів 030        95322     --

Установ банків відсотків за поточними рахунками 035           22            1

Бюджету податку на додану вартість 040     --     --

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

Отримання субсидій, дотацій 050     --     --

Цільового фінансування 060     --     --

Боржників неустойки (штрафів, пені) 070     --     --

Інші надходження 080        50692            2

090       400980       263773

          Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

Авансів 095     --     --

Повернення авансів 100        21391     --

Працівникам 105         6194         4996

Витрат на відрядження 110           34           46

Зобов'язань з податку на додану вартість 115          471          490

Зобов'язань з податку на прибуток 120           70           35

Відрахувань на соціальні заходи 125         2974         2323

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130         1542         1091

Цільових внесків 140     --     --

Інші витрачання 145        43025          289

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150        -5286         9331

Рух коштів від надзвичайних подій 160     --     --

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170        -5286         9331

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

180     --     --

Реалізація:

          фінансових інвестицій

          необоротних активів 190           12           98

          майнових комплексів 200     --     --

          дивіденди 220     --     --

Інші надходження 230     --     --

210     --     --

Отримані:

          відсотки

          необоротних активів 250         1782         8538

          майнових комплексів 260     --     --

240     --     --

Придбання:

          фінансових інвестицій

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V



1 2 3 4

Інші платежі 270     --     --

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280        -1770        -8440

Рух коштів від надзвичайних подій 290     --     --

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300        -1770        -8440

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

310     --     --Надходження власного капіталу

Отримані позики 320       190423       274492

Інші надходження 330     --     --

Погашення позик 340       183209       275570

Сплачені дивіденди 350     --     --

Інші платежі 360     --           12

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370         7214        -1090

Рух коштів від надзвичайних подій 380     --     --

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390         7214        -1090

Чистий рух коштів за звітний період 400          158         -199

Залишок коштів на початок року 410         1438         1637

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420     --     --

Залишок коштів на кінець року 430         1596         1438

Генеральний директор __________ Бузик Сергій Леонідович

Головний бухгалтер __________ Шманай Оксана Валентинівна

Для складання Звiту про рух грошових коштiв використано показники
Балансу (ф. № 1), Звiт про фiнансовi результати (ф. № 2), Звiт про
власний капiтал (ф. № 4), Головної книги та аналiтичнi данi
вiдповiдних рахункiв бухгалтерського облiку.



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Закрите акціонерне товариство "РУР ГРУП С.А."

Територія______________________________________________________________М. КИЇВ

Орган державного управління_____________________________________________

Организаційно-правова форма господарювання _____________________________

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності________________________________________________ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ПАЛИВОМ

Одиниця виміру: тис. грн.

24714833

8036100000

      6024

231

51.51.0

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за рік 2011

Стаття Код

1 2 3 4

АКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА

Залишок на початок

року 010         1583     --

Статутний

капітал

Пайовий

капітал

Додатко-

вий

вкладений

капітал

Інший

додатко-  вий

капітал

5 6

    --         5743

7 8

    --         2659

Резервний

капітал

Нерозподіле

ний

прибуток

Неоплачений

капітал

Вилучений

капітал

9 10

    --     --

Разом

11

        9985

Коригування: Зміна

облікової політики
020

Виправлення

помилок 030

Інші зміни
040

Скоригований

залишок на початок

року
050

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

        1583     --     --         5743     --         2659     --     --         9985

Переоцінка активів:

Дооцінка основних

засобів
060     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Уцінка основних

засобів
070     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Дооцінка

незавершеного

будівництва
080     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Уцінка

незавершеного

будівництва
090     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Дооцінка

нематеріальних

активів
100

Уцінка

нематеріальних

активів
110

120

Чистий прибуток

(збиток) за звітний

період
130

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

(дивіденди)
140     --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --         3164     --     --         3164

2012 01 01

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Спрямування

прибутку до

статутного капіталу
150     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Відрахування до

Резервного капіталу 160     --     --     --     --     --     --     --     --     --

170     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Внески учасників:

Внески до капіталу
180     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Погашення

заборгованості з

капіталу
190     --     --     --     --     --     --     --     --     --

200     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення

капіталу: Викуп

акцій (часток)
210     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Перепродаж

викуплених акцій

(часток)
220     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Анулювання

викуплених акцій

(часток)
230     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення частки в

капіталі 240     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Зменшення

номінальної

вартості акцій
250     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Інші зміни в

капіталі: Списання

невідшкодованих

збитків

260     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Безкоштовно

отримані активи 270     --     --     --     --     --     --     --     --     --

280     --     --     --         -940     --     --     --     --         -940

Разом змін в

капіталі 290     --     --     --         -940     --         3164     --     --         2224

Залишок на кінець

року 300         1583     --     --         4803     --         5823     --     --        12209

Шманай Оксана Валентинівна_______Головний бухгалтер

Бузик Сергій Леонідович_______Генеральний директор

Власний капiтал вiдображено товариством в фiнансовiй звiтностi з урахуванням вимог П(С)БО № 2 "Баланс", затвердженого Наказом

Мiнiстерства фiнансiв України № 87 вiд 31/03/1999 року.

  За своєчаснiсть i достовiрнiсть записiв про змiни прав власностi власникiв цiнних паперiв на пiдприємствi вiдповiдає -депозитарій  та зберігач

емітента

Неоплачений капітал у звіті станом на 31.12.2011 р. відсутній.

Структура та призначення власного капіталу визначена правильно і відповідає вимогам П(С)БО №5 "Звіт про власний капітал".



Підприємство ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУР ГРУП С.А."

Територія М. КИЇВ

Орган державного управління АКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА

Организаціно-правова форма господарювання _____________________________________________________________ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ПАЛИВОМ

За ЄДРПОУ 24714833

За КОАТУУ 8036100000

За CПОДУ       6024
За КОПФГ 231

За КВЕД 51.51.0

КОДИ

Одиниця виміру: тис. грн.

12 01 01Дата /рік, місяць, число/

Групи нематеріальних

активів

Код

рядка
Залишок на початок року

первісна

(переоцінена)

вартість

накопичена

амортизація

Надійшло за

рік

Переоцінка (дооцінка +,

уцінка -)

первісної

(переоціненої

) вартості

накопиченої

амортизації

Вибуло за рік

первісна

(переоцінена)

вартість

накопичена

амортизація

Нараховано

амортизації

за рік

Втрати від

зменшення

корисності за

рік

Залишок на кінець року

первісна

(переоцінена)

вартість

накопичена

амортизація

Інші зміни за рік

первісної

(переоціненої

) вартості

накопиченої

амортизації

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2011 рік
Форма № 5           Код за 1801008

I. Нематеріальні активи.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Права користування

природними ресурсами 010 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Права користування майном
020 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Права на комерційни

призначення 030 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Права на об'єкти промислової

власності 040 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Авторські та суміжні з ними

права 050 -- -- -- -- -- -- -- -- --

060 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інші нематеріальні активи
070 537 339 215 -- -- 8 8 90 --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- 744 421

Разом
080 537 339 215 -- -- 8 8 90 -- -- -- 744 421

Гудвіл
090 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --



Групи основних засобів Код

рядка
Залишок на початок

року

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

Надійшло

за рік

Переоцінка

(дооцінка +, уцінка

-)

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів,

щодо яких існує обмеження права

власності (081) --

вартість оформлених у заставу

нематеріальних активів (082) --

вартість створених підприємством

нематеріальних активів (083) --

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів,

отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) --

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних

активів, щодо яких існує обмеження права

власності (085) --

II. Основні засоби.

Вибуло за рік

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

8 9

Нарахова

но

амортиза

ції за рік

10

Втрати

від

зменшенн

я

кориснос

ті

11

Інші зміни за рік

первісної

(переоцін

еної)

вартості

зносу

12 13

Залишок на кінець

року

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

14 15

одержані за

фінансовою

орендою

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

16 17

передані в

оперативну оренду

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

18 19

у тому числі

Земельні ділянки 100 449 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 449 -- -- -- -- --

Капітальні витрати на

поліпшення земель
110 30 10 -- -- -- -- -- 2 -- -- -- 30 12 -- -- -- --

Будинки, споруди, та

передавальні пристрої
120 21326 7870 104 -- -- -- -- 619 -- -- --

Машини та обладнання 130 3628 2055 345 -- -- 90 78 282 -- -- -53

Транспортні засоби 140 3174 1460 639 -- -- 43 28 308 -- -- --

Інструменти, прилади,

інвентар (меблі)
150 433 321 39 -- -- 4 4 39 -- -- -3

Тварини 160 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Багаторічні насадження 170 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інші основні засоби 180 576 294 38 -- -- -- -- 38 -- -- 17

Бібліотечні фонди 190 3 3 -- -- -- 1 1 -- -- -- --

Малоцінні необоротні

матеріальні активи
200 1148 1148 55 -- -- 27 26 55 -- -- --

Тимчасові (нетитульні)

споруди
210 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

21430 8489 -- -- 364 40

3883 2206 -- -- 9 9

3770 1740 -- -- -- --

468 353 -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

614 349 -- -- -- --

2 2 -- -- -- --

1176 1177 -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

Інвестиційна нерухомість 105 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Природні ресурси 220 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інвентарна тара 230 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Предмети прокату 240 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інші необоротні матеріальні

активи
250 7316 1384 24 -- -- -- -- 448 -- -- 39

Разом 260 38083 14545 1244 -- -- 165 137 1791 -- -- --

-- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

7340 1871 -- -- -- --

39162 16199 -- -- 373 49

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) --

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 7292

III. Капітальні інвестиції.

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) --

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованихосновних засобів (264) 2778

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(265) --

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) --

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) --

(267) 1850

З рядка 260 графа 15

IV. Фінансові інвестиції.1 2 3

Капітальне будівництво 280 3 180

Придбання (виготовлення) основних засобів
290 1274 387

4

Найменування показника Код

рядка

За рік На кінець року

Найменування показника Код

рядка

За рік На кінець року

довгострокові поточні

1 2 3 4 5Придбання (виготовлення) інших необоротних

матеріальних активів 300 46 92 А. Фінансові інвестиції за методом участі в

капіталі в: асоційовані підприємства 350 -- -- --

дочірні підприємства 360 -- -- --

спільну діяльність 370 -- -- --

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістюЗ рядка 260 графа 14

(2641) --

(2651) --

(269) --

Придбання (створення) нематеріальних  активів
310 162 2

Придбання (вирощування) довгострокових

біологічних активів
320 -- --



1 2 3 4 1 2 3 4 5

Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у

статутному капіталі інших підприємств 380 -- -- --

акції 390 -- 169 --

облігації 400 -- -- --

Інші 330 -- --

Разом 340 1485 661

інші 410 -- -- --

Разом (розд.А + розд.Б) 420 -- 169 --

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції

інвестиціх відображені:

(421) 169за собівартістю

(422) --за справедливою вартістю

(423) --за амортизованою собівартістю

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні  фінансові інвестиції

відображені:

(424) --за собівартістю

(425) --за справедливою вартістю

(426) --за амортизованою собівартістю

1 2 3

А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна

оренда активів 440 57 --

4

Операційна курсова різниця 450 29 74

Найменування показника Код

рядка

Доходи Витрати

V. Доходи та витрати

Реалізація інших оборотних  активів 460 -- --

Штрафи, пені, неустойки 470 -- 10

Утримання об'єктів житлово-комунального і

соціально-культурного призначення 480 -- --

Інші операційні доходи і витрати 490 47 248

у тому числі відрахування до резерву сумнівних

боргів 491 Х --

непродуктивні витрати та втрати 492 Х --

Б.Доходи і втрати від участі в капіталі за

інвестиціями в: асоційовані підприємства 500 -- --

дочірні підприємства 510 -- --

спільну діяльність 520 -- --

В.Інші фінансові доходи і витрати:  дивіденди 530 -- Х

Проценти 540 Х 1641

Фінансова оренда активів 550 -- --

Г.Інші доходи і витрати. Реалізація фінансових

інвестицій 570 -- --

Доходи від об'єднання підприємств 580 -- --

Результат оцінки корисності 590 -- --

Інші фінансові доходи і витрати 560 -- --

Неопераційна курсова разниця 600 -- --

Безоплатно одержані активи 610 -- Х

Списання необоротних активів 620 Х --

Інші доходи і витрати 630 10 30

1 2 3

Каса 640 19

Найменування показника Код

рядка

На кінець року

VI. Грошові кошти

Поточний рахунок в банку 650 466

Інші поточні рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 --

Грошові коншти в дорозі 670 1111

Еквіваленти грошових коштів 680 --

Разом 690 1596

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання

(691) --яких обмежено

(341) --

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(342) --фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій



Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) --

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) --

контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

1 2 3 4

Види забеспечень і резервів Код

рядка

Залишок на

початок

року

Збільшення за звітний рік

VII. Забеспечення і резерви.

нараховано

(створено)

додаткові

відрахуванн

я

Використов

ано у

звітному

році

Сторновано

невикориста

ну суму у

звітному

році

Сума

очікуваного

відшкодува

ння витрат

іншою

стороною,

що

врахована

Залишок на

кінець року

5 6 7 8 9

Забеспечення на виплату відпусток працівникам
710 740 596 -- 375 -- -- 961

Забеспечення  наступних витрат на додаткове

пенсійне забеспечення
720 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення наступних витрат на виконання

гарантийних зобов'язань
730 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення наступних витрат на

реструктуризацію
740 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення наступних витрат на виконання

зобов'язань щодо обтяжливих контрактів
750 -- -- -- -- -- -- --

760 -- -- -- -- -- -- --

770 -- -- -- -- -- -- --

Резерв сумнівних боргів
775 -- -- -- -- -- -- --

Разом
780 740 596 -- 375 -- -- 961

З рядків 540-560 графа 4   фінансові витрати, уключені до собівартості продукції --

основної діяльності

(633)



1 2 3 4

Найменування показника

Код

рядка

Балансова

вартість на

кінець року

Переоцінка за рік

VIII. Запаси.

збільшення

чистої

вартості

реалізації *

уцінка

5

Сировина і матеріали 800 278 -- --

Найменування показника

Код

рядка

Всього на

кінець року

у т.ч. за строками непогашення

IX. Дебіторська заборгованість.

до 12

місяців

від 12 до 18

місяців

від 18 до 36

місяців

1 2 3 4 5

Дебіторська заборгованість за товари, роботи,

послуги
940 2866 2866 --

6

--

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі

вироби
810 -- -- --

Матеріали сільськогосподарського призначення
860 -- -- --

Поточні біологічни активи
870 -- -- --

Малоцінні та швидкозношувані предмети
880 55 -- --

Паливо 820 21 -- --

Тара і тарні матеріали 830 -- -- --

Будівельні матеріали 840 38 -- --

Запасні частини 850 488 -- --

Незавершене виробництво 890 -- -- --

Готова продукція 900 -- -- --

Товари 910 38131 -- --

Разом 920 39011 -- --

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю

реалізації (921) --

переданих у переробку (922) --

оформлених у заставу (923) --

переданих на комісію (924) --

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий

рахунок 02) (925) --

*  визначається за п. 28 Положення (стандарту )  бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

Інша поточна дебиторська заборгованість 950 9049 9049 -- --

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 5

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) --

Найменування показника Код

рядка

Сума

X. Нестачі і втрати від псування цінностей.

1 2 3

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 --

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не

прийнято (позабалансовий рахунок 072)
980 154

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 221

Найменування показника Код

рядка

Сума

XI. Будівельні контракти.

1 2 3

Заборгованість на кінець звітного року:

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами
1160 --

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 --

валова замовникам 1130 --

валова замовників 1120 --

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 --

з авансів отриманих 1140 --

(926) --З рядка 275 графа 4      Баланси запасу, призначені для продажу



Найменування показника Код

рядка

Сума

XII. Податок на прибуток.

1 2 3

Поточний податок на прибуток
1210 --

Найменування показника Код

рядка

Сума

XIII. Використання амортизаційних відрахувань.

1 2 3

Нараховано за звітний рік
1300 1881

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року
1220 --

на кінець звітного року
1225 --

Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року
1230 --

на кінець звітного року
1235 --

Включено до Звіту про фінансові результати - усього
1240 --

у тому числі: поточний податок на прибуток
1241 --

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
1242 --

збільшення (зменшення) відстрочених податкових  зобов'язань
1243 --

Відображено у складі власного капіталу - усього
1250 --

у тому числі: поточний податок на прибуток
1251 --

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
1252 --

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань
1253 --

Використано за рік - усього
1310 --

у тому числі на: будівництво об'єктів
1311 --

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів
1312 --

з них машин та обладнання
1313 --

придбання (створення) нематеріальних активів
1314 --

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик
1315 --

1316 --

1317 --



1 2 3

Групи біологічних активів Код

рядка первісна

вартість

XIV. Біологічні активи.

Довгострокові біологічні активи 1410 --

- усього

в тому числі

4

накопич

ена

амортиза

ція

--

5

надійшло

за рік

--

залишок на початок

року

Обліковуються за первісною вартістю

6

первісна

вартість

--

7

накопич

ена

амортиза

ція

--

вибуло за рік

8

нараховано

амортизації

за рік

--

9

втрати від

зменшення

корисності

--

10

вигоди

від

відновле

ння

кориснос

ті

--

первісна

вартість

--

накопичен

а

амортизац

ія

--

залишок на кінець

року

11 12

Обліковуються за справедливою вартістю

13

залишок

на

початок

року

--

14

надійшло

за рік

--

15

зміни

вартості за

рік

--

16

вибуло за

рік

--

17

залишок

на кінець

року

--

робоча худоба 1411 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

продуктивна худоба 1412 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

багаторічні насадження 1413 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1414 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

інші довгострокові біологічні активи 1415 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Поточні біологічні активи 1420 --

- усього

в тому числі

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

біологічні активи в стані біологічних

перетворень

1422 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

1423 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

інші поточні біологічні активи 1424 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

Разом 1430 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) --

З рядка 1430 графа 6 і графа 16

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і

(1432) --справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

З рядка 1430 графа 11 і графа 17

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права

(1433) --власності



1 2 3

Найменування показника
Код

рядка

дохід

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів.

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва 1500 --

- усього

в тому числі

4

витрати

5

Вартість

первісного

ивзнання

Результат від первісного

визнання

6 7 8 9 10 11

зернові і зернобобові 1510 --

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Витрати

пов'язані з

біологічними

перетвореннями

Уцінка
Виручка від

реалізації

Собівартість

реалізації
реалізації

первісного

визнання та

реалізації

Фінансовий результат

(прибуток+, збиток-) від

з них : пшениця 1511 -- -- -- -- -- -- -- -- --

        соя 1512 -- -- -- -- -- -- -- -- --

соняшник 1513 -- -- -- -- -- -- -- -- --

ріпак 1514 -- -- -- -- -- -- -- -- --

цукрові буряки (фабричні) 1515 -- -- -- -- -- -- -- -- --

картопля 1516 -- -- -- -- -- -- -- -- --

плоди ( зерняткові, кісточкові ) 1517 -- -- -- -- -- -- -- -- --

інша продукція рослинництва 1518 -- -- -- -- -- -- -- -- --

додаткові біологічні активи рослинництва 1519 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва 1520 --

- усього

в тому числі

-- -- -- -- -- -- -- --

1530 -- -- -- -- -- -- -- -- --приріст живої маси - усього

1531 -- -- -- -- -- -- -- -- --з нього :   великої рогатої худоби

1532 -- -- -- -- -- -- -- -- --            свиней

1533 -- -- -- -- -- -- -- -- --молоко

1534 -- -- -- -- -- -- -- -- --вовна

1535 -- -- -- -- -- -- -- -- --яйця

1536 -- -- -- -- -- -- -- -- --інша продукція тваринництва

1537 -- -- -- -- -- -- -- -- --додаткові біологічні активи тваринництва

1538 -- -- -- -- -- -- -- -- --продукція рибництва

1539 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1540 -- -- -- -- -- -- -- -- --Сільськогосподарська продукція та доодаткові біологічні

активи - разом

Генеральний директор Бузик Сергiй Леонiдович

Головний бухгалтер Шманай Оксана Валентинiвна


