
                                                Додаток 38 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      
     Титульний аркуш 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.  

Генеральний 
директор 

      
Бузика Сергiй Леонiдович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

                        М.П. 
28.04.2017 

(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2016 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 
емітента 

Закрите акцiонерне товариство "РУР ГРУП С.А." 

2. Організаційно-
правова форма 
емітента 

Закрите акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
емітента 

24714833 

4. Місцезнаходження 
емітента 

03105 м. Київ Голосiївський м. Київ вул. Червоноармiйська, буд.92 

5. Міжміський код, 
телефон та факс 
емітента 

(0522) 35-60-00 (0522) 35-60-06 

6. Електронна поштова 
адреса емітента 

ovshmanay@rurgroup.com 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 

28.04.2017 

 (дата) 

2. Річна інформація 
опублікована у № 81 газета "Вiдомостi НКЦПФР" 

  
28.04.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація 
розміщена на сторінці http://rurgroup.com/ 

в мережі 
Інтернет 

28.04.2017 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст 

 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   

5. Інформація про рейтингове агентство   

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

  

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента   

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди   

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент   

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента   

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   

4) інформація про похідні цінні папери   

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом 
звітного періоду 

  

13. Опис бізнесу   

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів 

  

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів   

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення 
яких є заінтересованість 

  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   

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

  

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

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

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

  

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

  

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

  



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

  

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

  

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

  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   

23. Основні відомості про ФОН   

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   

27. Правила ФОН   

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)   

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (у разі наявності) 

  

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

  

33. Примітки 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 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. 
"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. 
 



III. Основні відомості про емітента 

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

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 
юридичної особи ( за наявності ) 

 АОО № 749964 

3. Дата проведення державної реєстрації  04.06.1998 

4. Територія (область)  м. Київ 

5. Статутний капітал (грн.)  1583000.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 

0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 
що передано до статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного товариства та/або 
холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 323 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

46.71 
 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ТВЕРДИМ, РІДКИМ, ГАЗОПОДІБНИМ ПАЛИВОМ І 
ПОДІБНИМИ ПРОДУКТАМИ 

 47.11 
 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ ПЕРЕВАЖНО 
ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ 

 47.30  РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ПАЛЬНИМ 

10. Органи управління 
підприємства 

Органи управління підприємства 
Загальні збори акціонерів - вищий орган товариства, 
Наглядова рада Товариства, 
Генеральний директор - виконавчий орган, 
Ревізійна комісія, склад якої затверджується Загальними зборами акціонерів у 
кількості однієї особи - Ревізора 
Склад органу управління: 
Слівнов Володимир Володимирович Голова наглядової Ради 
Мягкий Андрій Вікторович     Член Наглядової ради 
Рене Курманн                 Член Наглядової ради 
Бузика Сергій Леонідович     Генеральний директор 
Сидорук Тетяна Петрівна      Ревізор 
 
 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

 ПАТ Укрсоцбанк 

2) МФО банку  300023 

3) Поточний рахунок  26009000051529 

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

 ПАТ Укрсоцбанк 

5) МФО банку  300023 

6) Поточний рахунок  26009000051528 

 



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

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав 
Дата закінчення 

дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Роздрібна  торгівля алкогольними напоями                                                                                      АЕ 001329           01.07.2016 

Регіональне Управління Департаменту контролю за 
виробництвом та обігом спирту,алкогольних напоїв і тютюнових 

виробів Державної податкової адміністрації України в 
Кіровоградській області                                        

01.07.2017                                                                                          

Опис 
АЗС № 10 с.Підгайці, вул. Московська,44 а 
 

Роздрібна  торгівля тютюновими виробами                                                                                      АЕ 001975            01.07.2016 

Регіональне Управління Департаменту контролю за 
виробництвом та обігом спирту,алкогольних напоїв і тютюнових 

виробів Державної податкової адміністрації України в 
Кіровоградській області                                        

01.07.2017                                                                                          

Опис 
АЗС № 10 с.Підгайці, вул. Московська,44 а 
 

Роздрібна  торгівля алкогольними напоями                                                                                     АЕ-588181            01.07.2015 

Регіональне Управління Департаменту контролю за 
виробництвом та обігом спирту,алкогольних напоїв і тютюнових 

виробів Державної податкової адміністрації України в 
Кіровоградській області                                        

01.07.2016                                                                                          

Опис АЗС № 10 с. Підгайці, вул. Московська, 44а 

Роздрібна  торгівля тютюновими виробами                                                                                      АЕ-588626            01.07.2015 

Регіональне Управління Департаменту контролю за 
виробництвом та обігом спирту,алкогольних напоїв і тютюнових 

виробів Державної податкової адміністрації України в 
Кіровоградській області                                        

01.07.2016                                                                                          

Опис АЗС № 10, с. Підгайці, вул. Московська, 44 а 

Роздрібна  торгівля алкогольними напоями                                                                                     АЕ-001355            01.07.2016 

Регіональне Управління Департаменту контролю за 
виробництвом та обігом спирту,алкогольних напоїв і тютюнових 

виробів Державної податкової адміністрації України в 
Кіровоградській області                                        

01.07.2017                                                                                          

Опис АЗС, магазин Олександрійський р-н,  с. Нова Осота, траса Київ-Донецьк 244 км. 

Роздрібна  торгівля алкогольними напоями                                                                                     АЕ -588179           01.07.2015 Регіональне Управління Департаменту контролю за 01.07.2016                                                                                          



виробництвом та обігом спирту,алкогольних напоїв і тютюнових 
виробів Державної податкової адміністрації України в 

Кіровоградській області                                       

Опис 
АЗС, магазин Олександрійський р-н с. Нова Осота траса Київ-Донецьк 244 км 
 

Роздрібна  торгівля тютюновими виробами                                                                                      АЕ -001986           01.07.2016 

Регіональне Управління Департаменту контролю за 
виробництвом та обігом спирту,алкогольних напоїв і тютюнових 

виробів Державної податкової адміністрації України в 
Кіровоградській області2                                       

01.07.2017                                                                                          

Опис 
АЗС, магазин Олександрійський р-н, с. Нова Осота, траса Київ-Донецьк 244 км 
 

Роздрібна  торгівля алкогольними напоями                                                                                     АЕ-001328            01.07.2016 

Регіональне Управління Департаменту контролю за 
виробництвом та обігом спирту, алкогольних і тютбнових 

виробів Державної податкової адміністрації України  у 
Кіровоградській області                                                                          

01.07.2017                                                                                          

Опис 
АЗС № 1, магазин м.Кіровоград, вул. Олекандрійське шосе, 4.  
 

Роздрібна  торгівля тютюновими виробами                                                                                      АЕ-001974            01.07.2016 

Регіональне Управління Департаменту контролю за 
виробництвом та обігом спирту, алкогольних і тютбнових 

виробів Державної податкової адміністрації України  у 
Кіровоградській області                                             

01.07.2017                                                                                          

Опис АЗС № 1, магазин м.Кіровоград, вул. Олександрійське шосе, 4. 

Роздрібна  торгівля алкогольними напоями                                                                                     АЕ-001356            01.07.2016 

Регіональне Управління Департаменту контролю за 
виробництвом та обігом спирту, алкогольних і тютбнових 

виробів Державної податкової адміністрації України  у 
Кіровоградській області                                             

01.07.2017                                                                                          

Опис АЗС , магазин Знам'янський р-н, смт. Знам'янка, вул. Шмідта,56 

Роздрібна торгівля тютюновими виробами                                                                                       АЕ-001987            01.07.2016 

Регіональне Управління Департаменту контролю за 
виробництвом та обігом спирту, алкогольних і тютбнових 

виробів Державної податкової адміністрації України  у 
Кіровоградській області                                             

01.07.2017                                                                                          

Опис АЗС , магазин Знам'янський р-н, смт. Знам'янка, вул. Шмідта,56 

Роздрібна торгівля алкогольними напоями                                                                                      АЕ-455373            01.07.2015 
Регіональне Управління Департаменту контролю за 

виробництвом та обігом спирту, алкогольних і тютбнових 
01.07.2016                                                                                          



виробів Державної податкової адміністрації України  у 
Кіровоградській області                                            

Опис АЗС , магазин Знам'янський р-н, смт. Знам'янка, вул. Шмідта,56 

Роздрібна торгівля тютюновими виробами                                                                                       АЕ-455881            01.07.2015 

Регіональне Управління Департаменту контролю за 
виробництвом та обігом спирту,алкогольних напоїв і тютюнових 

виробів Державної податкової адміністрації України в 
Кіровоградській області                                       

01.07.2016                                                                                          

Опис АЗС , магазин Знам'янський р-н, смт. Знам'янка, вул. Шмідта,56 

Роздрібна торгівля алкогольними напоями                                                                                      АЖ-003859            26.11.2016 

Регіональне Управління Департаменту контролю за 
виробництвом та обігом спирту,алкогольних напоїв і тютюнових 

виробів Державної податкової адміністрації України в 
Кіровоградській області                                        

26.11.2017                                                                                          

Опис 

АЗС № 5, магазин Новоархангельський р-н, смт. Новоархангельськ автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград - Знам'янка 595 
км.+539м. 
 
 

Роздрібна торгівля тютюновими виробами                                                                                       АЖ-004285            26.11.2016 

Регіональне Управління Департаменту контролю за 
виробництвом та обігом спирту,алкогольних напоїв і тютюнових 

виробів Державної податкової адміністрації України в 
Кіровоградській області                                        

26.11.2017                                                                                          

Опис 
АЗС № 5, магазин Новоархангельський р-н смт. Новоархангельськ автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград - Знам'янка 595 
км.+539м. 
 

Роздрібна торгівля алкогольними напоями                                                                                      АЕ-000053            25.01.2016 

Регіональне Управління Департаменту контролю за 
виробництвом та обігом спирту,алкогольних напоїв і тютюнових 
виробів Державної податкової служби України в Кіровоградській 

області                                                                            

25.01.2017                                                                                          

Опис АЗС № 12, магазин Голованівський р-н смт. Голованівське, вул. Леніна,126 

Роздрібна торгівля тютюновими виробами                                                                                       АЕ-000198            25.01.2016 

Регіональне Управління Департаменту контролю за 
виробництвом та обігом спирту,алкогольних напоїв і тютюнових 
виробів Державної податкової служби України в Кіровоградській 

області                                                                            

25.01.2017                                                                                          

Опис АЗС № 12, магазин Голованівський р-н смт. Голованівське, вул. Леніна,126 

Надання послуг з перевезення пасажирів і АД - 038652          23.05.2013 Міністерство транспорту та зв'язку України                                                                                             00.00.0000                                                                                          



небезпечних вантажів автомобільним 
транспортом                                                                                                                  

Опис 
Термін користування необмежений 
ЗАТ "РУР ГРУП С.А." 03105, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд.92 
 

Роздрібна торгівля тютюновими виробами                                                                                       АЕ - 544284          01.01.2015 

Регіональне Управління Департаменту контролю за 
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів Державної податкової служби України в 
Кіровоградській області                                              

01.01.2016                                                                                          

Опис АЗК № 1 ,магазин м. Олександрія , вул.. Садова, 3 

Роздрібна торгівля алкогольними напоями                                                                                      АЕ -544871           01.01.2015 

Регіональне Управління Департаменту контролю за 
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів Державної податкової служби України в 
Кіровоградській області                                             

01.01.2016                                                                                          

Опис АЗК № 1 ,магазин м. Олександрія , вул.. Садова, 3 

Роздрібна торгівля алкогольними напоями                                                                                      АЕ -0011536          05.06.2016 

Регіональне Управління Департаменту контролю за 
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів Державної податкової служби України в 
Кіровоградській області                                              

05.06.2017                                                                                          

Опис м. кіровоград, вул. мурманська, 11, кафе 

Роздрібна торгівля алкогольними напоями                                                                                      АЕ- 002106           16.07.2016 

Регіональне Управління Департаменту контролю за 
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів Державної податкової служби України в 
Кіровоградській області                                              

16.07.2017                                                                                          

Опис АЗК № 2 ,магазин м. Олександрія , вул.. Героїв Сталінграду,16 

Роздрібна торгівля алкогольними напоями                                                                                      АЕ- 003078           16.07.2016 

Регіональне Управління Департаменту контролю за 
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів Державної податкової служби України в 
Кіровоградській області                                             

16.07.2017                                                                                          

Опис АЗК № 2 ,магазин м. Олександрія , вул.. Героїв Сталінграду,163 

Митна брокерська діяльність                                                                                                  АЕ - 523412          21.10.2014 Державна фіскальна служба України                                                                                            00.00.0000                                                                                          

Опис ЗАТ "РУР ГРУП С.А." 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 
 
1) посада Генеральний директор 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Бузика Сергій Леонідович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 762222 19.09.2000 Паспорт ЕА №762222, виданий 
Компаніївським РВ УМВС Україна в Кіровоградській області 

4) рік народження** 1973 
5) освіта** вища 
6) стаж роботи (років)** 3 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ЗАТ "Іннотек", начальник комерційного відділу" 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

26.04.2010 згідно Положення та Статуту товариства 

9) опис    непогашеної судимості за корисливі та посадові особи не має винагорода вгрошові формі 
виплачується 
 
1) посада Голова наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Слівнов Володимир Володимирович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 112322 04.07.2002 Кіровським РВ УМВС України у 
Кіровоградській області 

4) рік народження** 1957 
5) освіта** вища 
6) стаж роботи (років)** 18 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

секретар Кіровоградської міської Ради народних депутатів 
 
секретар Кіровоградської міської Ради народних депутатів 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

18.04.2014 згідно Положення та Статуту товариства 

9) опис    непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, отримує винагороду, яка 
затверджується загальними зборами акціонерів 
 
1) посада Член наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Мягкий Андрій Вікторович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 406086 02.02.1998 Ленінським РВ УМВС України у 
Кіровоградській області 

4) рік народження** 1973 
5) освіта** вища 
6) стаж роботи (років)** 4 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

адвокат 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

18.04.2014 згідно Положення та Статуту товариства 

9) опис    непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, винагорода не виплачується 
 
1) посада Член наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Рене Курманн 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

   посадова особа не надала згоди на розкриття інформації 

4) рік народження** 0 
5) освіта** інформація відсутня 
6) стаж роботи (років)**  
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

інформація відсутня 

8) дата набуття повноважень та термін, 18.04.2014 згідно Положення та Статуту товариства 



на який обрано 
9) опис    посадова особа недала  згоду  на розкриття паспортних даних,   винагорду не отримує 
 
1) посада Ревізор 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Сидорук Тетяна Петрівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ММ 407811 15.02.2000 ММ № 407 811виданий 
Червонозаводським РВ УМВС України в Харківській обл. 

4) рік народження** 1974 
5) освіта** вища 
6) стаж роботи (років)** 3 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

інформація відсутня 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

18.04.2014 згідно Положення та Статуту товариства 

9) опис    непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, винагороду не отримує 
 
1) посада Головний бухгалтер 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Шманай Оксана Валентинівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 234135 10.01.1997 Кіровським РВ УМВС України в 
Кіровоградській області 

4) рік народження** 1968 
5) освіта** вища 
6) стаж роботи (років)** 16 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Інтерресурси", заступник головного бухгалтера 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

20.07.2004 згідно Положення та Статуту товариства 

9) опис    непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має оплата праці згідно штатного 
розпису. 
 
 



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

Найменування 
юридичної особи 

Код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 
Кількість 

акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Від загальної 
кількості 

голосуючих 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явни-

ка 

привілейо-
вані 

іменні 

привілейо
-вані на 

пред'явни-
ка 

ФАВОН АССЕТС КОРП. 
(FAVON ASSETS CORP 

3152 
ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ 

(Брит.)  3152  Роад Таун 
ОМС П.О.3152 

774400 48.919772583702 0 774400 0 0 0 

Акционерне товариство 
Квалiворлд Холдинг 

ЛТД.(Qualiworld Trading 
Ltd.) 

6331 
6331  Швейцарiя, 6331, г. 

Хюненберг, Бьош 71 г. 
Хюненберг Бьош 71 

774400 48.919772583702 0 774400 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі 
паспорта, найменування органу, 

який видав паспорт** 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Від загальної 
кількості 

голосуючих 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явни-

ка 

привілейо-
вані 

іменні 

Привілейо
-вані на 

пред'явни-
ка 

Усього 1548800 97.839545167404 0 1548800 0 0 0 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

X   
Дата проведення 11.04.2016 

Кворум зборів 51.08 

Опис ПРОТОКОЛ № 1 
чергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Закритого акцiонерного товариства "РУР ГРУП С.А." 
 
Україна, м. Київ                                                                                         11 квiтня 2016 р. 
         
 
Мiсце проведення: м. Київ, вул. Червоноармiйська, 92, каб. № 1. 
Дата проведення Загальних зборiв: 11.04.2016 р. 
Час початку реєстрацiї учасникiв Загальних зборiв: 09:00 
Час закiнчення реєстрацiї учасникiв Загальних зборiв: 09:50 
Час вiдкриття Загальних зборiв: 10:00 
Час закриття Загальних зборiв: 11:00 
Дата складення реєстру акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах: 05.04.2016р. 
Загальна кiлькiсть осiб, включених до реєстру акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах: 3. 
Загальна кiлькiсть осiб, включених до реєстру акцiонерiв, якi мають право голосувати на Загальних 
зборах: 3. 
Загальна кiлькiсть акцiй 1 583 000. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1 583 000. 
Кiлькiсть акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в Загальних зборах: 2. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались i прийняли участь у Загальних зборах та загальна 
кiлькiсть голосiв, що належать їм: 808 600 голоси 
Кворум загальних зборiв : 51,08 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв. 
Голова Загальних зборiв: Турчанов Олександр Васильович. 
Секретар Загальних зборiв: Бузика Сергiй Леонiдович. 
Порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями. 
 
         ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1.  Обрання лiчильної комiсiї. 
2.  Розгляд звiту Правлiння Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду. 
3.  Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду. 
4.  Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 
5.  Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками дiяльностi у 2015 роцi. 
6.  Розгляд звiту ревiзора Товариства за 2015 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду. 
7.  Про припинення повноважень Генерального директора Товариства. 
8.  Про обрання Генерального директора Товариства. 
 
Загальнi збори вiдкрив Голова Зборiв Турчанов Олександр Васильович. Протокол Загальних зборiв 
акцiонерiв веде секретар зборiв - Бузика Сергiй Леонiдович. 
 
У вiдповiдностi до дiючого законодавства, статуту товариства - реєстрацiйна (мандатна) комiсiя 
зареєструвала присутнiх на загальних зборах акцiонерiв та їх представникiв. 
Слово для оголошення результатiв реєстрацiї акцiонерiв надано члену реєстрацiйної комiсiї Шманай О.В., 
якою доведено до присутнiх, що на момент проведення Загальних зборiв акцiонерiв Статутний капiтал 
Товариства складає 1 583 000 (один мiльйон п'ятсот вiсiмдесят три тисячi) гривень, 00 копiйок, подiлений 
на 1 583 000 (один мiльйон п'ятсот вiсiмдесят три тисячi) штук простих iменних акцiй номiнальною 
вартiстю 1,00 грн. кожна. 
Станом на 10:00 для участi у загальних зборах зареєстровано 2 акцiонери iз загальною кiлькiстю 
голосуючих акцiй 808 600, що становить 51,08% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.  
Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна акцiя - один голос. 
У вiдповiдностi до ст.41 Закону України "Про акцiонернi товариства", загальнi збори акцiонерного 
товариства мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш 
як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. 
Кворум для проведення зборiв досягнуто, збори є правомочними (протокол Реєстрацiйної (мандатної) 
комiсiї додається). 
           Голова зборiв повiдомив про те, що порядок денний загальних зборiв акцiонерiв був затверджений 
Наглядовою радою Товариства, оприлюднений в офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку, розмiщено на власнiй веб-сторiнцi Товариства та на стрiчцi новин в 
загальнодоступнiй базi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Про проведення рiчних 
загальних зборiв на адресу кожного акцiонера персонально направлено рекомендованi листи з 
повiдомленням про дату i мiсце проведення рiчних загальних зборiв та порядок денний в строки, визначенi 
Законом України "Про акцiонернi товариства". 
До затвердженого Наглядовою радою товариства порядку денного, у визначений Законом України "Про 



акцiонернi товариства" строк, були внесенi змiни: пункти 6, 7 та 8 порядку денного внесенi за пропозицiєю 
акцiонера Товариства, який сукупно є власником бiльше 5 вiдсоткiв акцiй. 
Змiни до порядку денного оприлюдненi в офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку, розмiщенi на власнiй веб-сторiнцi Товариства та на стрiчцi новин в 
загальнодоступнiй базi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 
В ходi роботи рiчних загальних зборiв акцiонерiв розгляд, обговорення та голосування по питанням 
проводиться у послiдовностi, що передбачена порядком денним; фiксування розгляду питань технiчними 
засобами не проводитья. 
 
1. По першому питанню порядку денного. 
Питання винесене на голосування: "Обрання членiв лiчильної комiсiї". 
Пропозицiя: голова зборiв Турчанов О.В. запропонував: для проведення пiдрахункiв голосiв акцiонерiв на 
зборах обрати лiчильну комiсiю в складi однiєї особи: 
"  Шманай О.В. - голова лiчильної комiсiї; 
Iнших пропозицiй не находило.  
Пiдсумки голосування: 
   кiлькiсть голосiв  % голосiв присутнiх на Зборах акцiонерiв 
ЗА  808 600  100% 
ПРОТИ  0  0 
УТРИМАВСЯ  0  0 
Голосування проводилось бюлетенем № 1.  
Постановили: Обрати лiчильну комiсiю у складi однiєї особи: 
"  Шманай О.В. - голова комiсiї; 
За результатами голосування рiшення прийнято. 
 
2. По другому питанню порядку денного. 
Питання винесене на голосування: "Розгляд звiту правлiння Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду". 
Зi звiтом правлiння виступив генеральний директор Бузика С.Л., який оголосив звiт про дiяльнiсть 
виконавчого органу в 2015 роцi. 
Пропозицiя: голова зборiв Турчанов О.В. запропонував: 
Звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2015 роцi, 
затвердити. 
Iнших пропозицiй не надходило. 
Пiдсумки голосування: 
   кiлькiсть голосiв  % голосiв присутнiх на Зборах акцiонерiв 
ЗА  808 600  100% 
ПРОТИ  0  0 
УТРИМАВСЯ  0  0 
 
Голосування проводилось бюлетенем № 2.  
Постановили: Звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 
в 2015 роцi, затвердити. 
За результатами голосування рiшення прийнято. 
 
3. По третьому питанню порядку денного 
Питання винесене на голосування: "Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду". 
З третього питання порядку денного виступив голова наглядової ради Товариства Слiвнов В.В., який 
оголосив звiт Наглядової ради про її дiяльнiсть у 2015 роцi. 
Пропозицiя: голова зборiв Турчанов О.В. запропонував: 
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. 
Iнших пропозицiй не надходило. 
Пiдсумки голосування: 
   кiлькiсть голосiв  % голосiв присутнiх на Зборах акцiонерiв 
ЗА  808 600  100% 
ПРОТИ  0  0 
УТРИМАВСЯ  0  0 
Голосування проводилось бюлетенем № 3.  
Постановили: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. 
За результатами голосування рiшення прийнято. 
 
4. По четвертому питанню порядку денного 
Питання винесене на голосування: "Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк". 
З рiчним звiтом Товариства за 2015 рiк виступив генеральний директор Бузика С.Л., який доповiв 
фiнансово-економiчнi показники господарської дiяльностi Товариства за вказаний перiод. 
Пропозицiя: голова зборiв Турчанов О.В. запропонував: 
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк. 
Iнших пропозицiй не надходило. 



Пiдсумки голосування: 
   кiлькiсть голосiв  % голосiв присутнiх на Зборах акцiонерiв 
ЗА  808 600  100% 
ПРОТИ  0  0 
УТРИМАВСЯ  0  0 
Голосування проводилось бюлетенем № 4.  
Постановили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк. 
За результатами голосування рiшення прийнято. 
 
5. По п'ятому питанню порядку денного 
Питання винесене на голосування: "Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками дiяльностi у 
2015 роцi". 
Пропозицiя: голова зборiв Турчанов О.В. запропонував: 
Дивiденди не нараховувати та не виплачувати. Збитки вiднести на витрати Товариства. 
Iнших пропозицiй не надходило. 
Пiдсумки голосування: 
   кiлькiсть голосiв  % голосiв присутнiх на Зборах акцiонерiв 
ЗА  808 600  100% 
ПРОТИ  0  0 
УТРИМАВСЯ  0  0 
Голосування проводилось бюлетенем № 5.  
Постановили: Дивiденди не нараховувати та не виплачувати. Збитки вiднести на витрати Товариства. 
За результатами голосування рiшення прийнято. 
 
6. По шостому питанню порядку денного 
Питання винесене на голосування: "Розгляд звiту Ревiзора Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду". 
Пропозицiя: голова зборiв Турчанов О.В. оголосив проект рiшення з даного питання, згiдно якого 
пропонується затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2015 рiк. 
 
Пiдсумки голосування: 
   кiлькiсть голосiв  % голосiв присутнiх на Зборах акцiонерiв 
ЗА  808 600  100% 
ПРОТИ  0  0 
УТРИМАВСЯ  0  0 
Голосування проводилось бюлетенем № 6.  
Постановили: Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2015 рiк. 
За результатами голосування рiшення прийнято. 
 
7. По сьомому питанню порядку денного 
Питання винесене на голосування: "Про припинення повноважень Генерального директора Товариства". 
Пропозицiя: голова зборiв Турчанов О.В. запропонував: 
Припинити повноваження Генерального директора Товариства у зв'язку з закiнченням строку 
повноважень. 
 
Iнших пропозицiй не надходило. 
Пiдсумки голосування: 
   кiлькiсть голосiв  % голосiв присутнiх на Зборах акцiонерiв 
ЗА  808 600  100% 
ПРОТИ  0  0 
УТРИМАВСЯ  0  0 
Голосування проводилось бюлетенем № 7.  
Постановили: Припинити повноваження Генерального директора Товариства у зв'язку з закiнченням 
строку повноважень. 
За результатами голосування рiшення прийнято. 
 
8. По восьмому питанню порядку денного 
Питання винесене на голосування: "Обрання Генерального директора Товариства". 
Пропозицiя: голова зборiв Турчанов О.В. запропонував: 
обрати Генеральним директором Товариства Бузику Сергiя Леонiдовича. 
Iнших пропозицiй не надходило. 
 
Голосували бюлетенем № 8 для кумулятивного голосування 
 
Пiдсумки голосування: 
   кiлькiсть голосiв  % голосiв присутнiх на Зборах акцiонерiв 
ЗА  808 600  100% 
ПРОТИ  0  0 
УТРИМАВСЯ  0  0 



 
Постановили: Обрати Генеральним директором Товариства Бузику Сергiя Леонiдовича. 
За результатами голосування рiшення прийнято. 
 
На цьому всi питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вичерпано, пропозицiй або 
зауважень по процедурi ведення Загальних зборiв акцiонерiв не надiйшло. 
Голова Загальних зборiв Товариства Турчанов О.В. оголосив Загальнi збори акцiонерiв Товариства 
закритими. 
 
 
 
 
Голова Зборiв                                                         __________________ Турчанов О.В. 
 
 
Секретар Зборiв                                                      __________________ Бузика С.Л. 
 
 
 
 

 
 
 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20.05.2010 15/11/10 
Кіровоградське 
територіальне 

управління 
UA 4000038038 

Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 

1.00 1583000 1583000.00 
10.0000000000

00 

Опис 
Протягом звiтного року торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не здiйснювалась, лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 
Товариства на фондових бiржах не вiдбувалось, додатковї емiсiї цiнних паперiв не здiйснювалось. 

 



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

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

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби 
(тис.грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 
всього (тис.грн.) 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

1.Виробничого призначення 29169.000 26925.000 1850.000 0.000 31019.000 26925.000 

- будівлі та споруди 18610.000 18002.000 1850.000 0.000 20460.000 18002.000 

- машини та обладнання 1471.000 1144.000 0.000 0.000 1471.000 1144.000 

- транспортні засоби 4072.000 3250.000 0.000 0.000 4072.000 3250.000 

- земельні ділянки 449.000 449.000 0.000 0.000 449.000 449.000 

- інші 4567.000 4080.000 0.000 0.000 4567.000 4080.000 

2. Невиробничого призначення 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 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 29169.000 26925.000 1850.000 0.000 31019.000 26925.000 

 
Пояснення :  :  Визначення, оцінка та облік основних засобів здійснюється відповідно 
до П(С)БО 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України 
від 27.04.2000 р. за № 92 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 
18.05.2000 р. за № 288/4509, із змінами і доповненнями.  
Одиницею обліку визначають окремий об'єкт основних засобів та інших матеріальних 
необоротних активів. 
Групування основних засобів в аналітичному обліку проводять згідно з вимогами 
Інструкції про застосування "Плану рахунків обліку активів, капіталу, зобов'язань 
та господарських операцій підприємств і організацій", затвердженої наказом Мінфіну 
України від 30.11.1999р. за № 291 (далі - Інструкція № 291). 
Для відокремлення в складі основних засобів малоцінних необоротних активів 
встановлено вартісну межу у розмірі 6000 тис. грн. 
Результати річної інвентаризації товарно-матеріальних цінностей станом на 
01.11.2016 року знайшли відображення в обліку Товариства. 
За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2016 року на балансi 
облiковувалися основнi засоби за первiсною вартiстю 53770 тис. грн., сума 
накопиченої амортизацiї основних засобiв становить 26845 тис. грн., залишкова 
вартiсть - 26925 тис. грн.  
Накопичена амортизація складає 50,07% первісної вартості основних засобiв. 
За перiод 2016 року вибуло в зв`язку з продажем та лiквiдацiєю: 
  - будинки та споруди - 131 тис.грн., 
  - машини та обладнання - 13 тис. грн.; 
  - транспортні засоби - 34 тис. грн.; 
  - інструменти, прилади, інвентар(меблі)- 1 тис.грн., 
  - інші основні засоби - 14 тис.грн., 
  - малоцінні необоротні матеріальні активи - 37 тис. грн.  
За звiтний перiод Товариство нарахувало амортизацiї в сумi 2932 тис. грн.  
Повністю амортизовані необоротні активи  на 31.12.2016 р. в сумі 1585 тис. грн.                                    
Вартість оформлених у заставу основних засобів в сумі 0,0 тис. грн.  
Товариство володiє всiма правами на свої основнi засоби. 
 
 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -38877 -15506 

Статутний капітал (тис.грн.) 1583 1583 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 1583 1583 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР 
(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом 
Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. 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(-38877.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного 
капіталу(1583.000 тис.грн. ).Згідно  статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство 
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні 
зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний 
капітал АТ на кінець звітного періоду становить  1523 тис.грн.Це свідчить про те, що  згідно статі 
155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації. 

 



3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 

боргу 
(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 
Зобов'язання за цінними паперами Х 4507.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 
Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 4507.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 
права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 1041.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 32931.00 Х Х 
Інші зобов'язання Х 110413.00 Х Х 
Усього зобов'язань Х 148892.00 Х Х 
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. 
Iншi довгостроковi зобов'язання на Товариствi станом на 31.12.2016р. складають суму 4560 тис. грн. 
Довгостроковi забезпечення витрат персоналу на Товариствi включають в себе резерв вiдпускних та 
станом на 31.12.2016 року становлять 53 тис. грн. 
 Поточнi зобов'язання 
Облiк зобов'язань здiйснюється згiдно з П(С)БО 11 "Зобов'язання"  зi змiнами та доповненнями. 
За станом на 31.12.2016року Товариство визнає поточними зобов'язаннями: 
- короткостроковi кредити банкiв -0 тис. грн.;   
- поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,  послуги - 63260 тис. грн.; 
- заборгованiсть по розрахунках з бюджетом - 1041тис. грн.; 
- заборгованiсть з розрахункiв зi страхування - 110 тис. грн.; 
- заборгованiсть з виплат працiвникам - 422тис. грн.; 
- поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 30696 тис. грн.;  
- поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками - 1 тис. грн.; 
- iншi поточнi зобов'язання - 48802 тис. грн. 
 
 

 



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 грошові формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до 
всієї виробленої 

продукції 

у натуральній 
формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошові формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до 
всієї реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Мед бджолиний 0             0.00 0 284,4         15422.00 9.47 

2 Бензин А-92 0             0.00 0 3468,924         78441.30 47.6 

3 Бензин А-95 0             0.00 0 867,980         20627.20 12.5 

4 Дизтопливо 0             0.00 0 2058,958         48750.30 29.6 

 



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   9.40 

2 Бензин А-92  45.30 

3 Бензин А-95  11.70 

4 Дизтопливо  22.10 

5 Інші  11.50 

 



 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Загальні збори акціонерів 
 
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ? 
 

 Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2014 1 0 

2 2015 1 0 

3 2016 1 0 

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

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори 

X   

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 

Інше   

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

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків    X   

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

 Так Ні 

Підняттям карток        X 

Бюлетенями (таємне голосування)                           X 

Підняттям рук                                           X   

Інше   

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 
 

 Так Ні 

Реорганізація X   

Додатковий випуск акцій      X 

Унесення змін до статуту   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства    

  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства    

  X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради 

  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу 

    

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора) 

  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді     

Інше   

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



 
 

Органи управління 
 

Який склад наглядової ради (за наявності) ? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

кількість членів наглядової ради - акціонерів 0 

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 0 

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 0 

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 
відсотками акцій 

0 

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 
відсотками акцій 

0 

 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5 
 
Чи проводила наглядова рада самооцінку ? 
 Так Ні 

Складу   X 

Організації   X 

Діяльності   X 

Інші (запишіть)   

 
У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація 
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою 
поставлених завдань : 
  
Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ? 

 Так Ні 

Стратегічного планування                                  X 

Аудиторський     X 

З питань призначень і винагород                           X 

Інвестиційний     X 

Інші (запишіть)                                          

 
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : 

  
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні 
 
Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою                           X   

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій  

  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди             X 

Інше                                       

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

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі                  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту                     X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)              X 

Відсутність конфлікту інтересів                           X 

Граничний вік                                             X 

Відсутні будь-які вимоги                                X   



Інше (запишіть)                                                                            

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

 Так Ні 

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

X   

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

  X 

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

  X 

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

  X 

Інше (запишіть)                                                                            

 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  1  осіб. 
 
Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років?  1  
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 
 

 
Загальні 

збори 
акціонерів 

Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить до 
компетенції 

жодного органу 
Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)                       

Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів виконавчого органу 

Ні Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів виконавчого органу 

Ні Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів виконавчого 
органу 

Ні Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій  

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Ні Так Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

Ні Так Ні Ні 

 
Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  
приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? 
(так/ні )   Так  
 
Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт 
інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею  
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  Ні 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? 

 Так Ні 



Положення про загальні збори акціонерів                   X 

Положення про наглядову раду                              X 

Положення про виконавчий орган     X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                          X 

Положення про акції акціонерного товариства               X 

Положення про порядок розподілу прибутку                  X 

Інше (запишіть)                                          

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

 

Інформація 
розповсюд
жується на 
загальних 

зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється в 
загальнодоступній 
базі НКЦПФР про 

ринок цінних 
паперів 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс
я на власній 

інтернет 
торінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

Так Так Так Так Так 

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

Так Так Так Ні Ні 

Інформація про склад органів 
управління товариства 

Так Так Ні Так Ні 

Статут та внутрішні 
документи 

Так Ні Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення 

Так Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства 

Ні Ні Так Так Ні 

 
Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  
фінансової звітності? (так/ні)  Ні 
 
 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  
зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі                                    X 

Менше ніж раз на рік                                      X 

Раз на рік                                              X   

Частіше ніж раз на рік                                    X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів       X 

Наглядова рада                                            X 

Виконавчий орган                        X   

Інше (запишіть)                                          

 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)   
 
З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень                         X 

Не задовольняли умови договору з аудитором              X   

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів                X 

Інше (запишіть)                                          

 



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

 Так Ні 

Ревізійна комісія ( ревізор )                                       X   

Наглядова рада                                            X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства        X 

Стороння компанія або сторонній консультант               X 

Перевірки не проводились                                  X 

Інше (запишіть)                                          

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

 Так Ні 

З власної ініціативи                                    X   

За дорученням загальних зборів                            X 

За дорученням наглядової ради                             X 

За зверненням виконавчого органу                          X 

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

Інше (запишіть)                                          

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 
 
Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних 
трьох років? 
 

 Так Ні 

Випуск акцій                                              X 

Випуск депозитарних розписок                              X 

Випуск облігацій                                          X 

Кредити банків                                          X   

Фінансування з державного і місцевих бюджетів             X 

Інше (запишіть)                                          

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором       

Так, плануємо розпочати переговори                        

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році      

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                     

Не визначились                                          X 

 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом 
наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Ні 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  
України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Так 
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  
Ні 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління 
вкажіть дату його прийняття:      ;  
яким органом управління прийнятий:   
 



Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 
корпоративного управління? (так/ні)  Ні;  
укажіть, яким чином її оприлюднено:   
 
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 
такого відхилення протягом року.  
   

 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2017 01 01 
Підприємство   Закрите акціонерне товариство "РУР ГРУП С.А." за ЄДРПОУ 24714833 
Територія  М. КИЇВ за КОАТУУ 8036100000 
Організаційно-правова форма господарювання  ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 232 

Вид економічної діяльності  ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ТВЕРДИМ, РІДКИМ, 
ГАЗОПОДІБНИМ ПАЛИВОМ І ПОДІБНИМИ ПРОДУКТАМИ 

за КВЕД 46.71 

Середня кількість працівників  323   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 03105 м. Київ Голосiївський м. Київ вул. Червоноармiйська, буд.92, 
т.(0522) 35-60-00 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  V 
за міжнародними стандартами фінансової звітності    

 
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2016 р.  

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 
 

Актив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 
                                                  1 2 3 4 
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 
 

1000 184 119 

первісна вартість 1001 882 880 
накопичена амортизація 1002 698 761 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 752 779 
Основні засоби 1010 29169 26925 
первісна вартість 1011 53295 53770 
знос 1012 24126 26845 
Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 460 460 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 
Відстрочені податкові активи 1045 -- -- 
Інші необоротні активи 1090 -- -- 
Усього за розділом I 1095 30565 28283 
II. Оборотні активи  
Запаси 

1100 25393 14303 

Виробничі запаси 1101 1182 2112 
Товари 1104 24211 12191 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 5924 6023 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 49122 48362 

з бюджетом 1135 4486 803 
у тому числі з податку на прибуток 1136 127 127 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6584 5179 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 11612 1853 
Готівка 1166 15 1 
Витрати майбутніх періодів 1170 83 40 
Інші оборотні активи 1190 4583 5169 
Усього за розділом II 1195 107787 81732 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 

1200 -- -- 

Баланс 1300 138352 110015 

  



Пасив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного року 
На кінець звітного 

періоду 
                                                   1 2 3 4 
І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 1583 1583 

Капітал у дооцінках 1405 3862 3644 
Додатковий капітал 1410 -- -- 
Резервний капітал 1415 -- -- 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -20951 -44104 
Неоплачений капітал 1425 -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- 
Усього за розділом I 1495 -15506 -38877 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 4507 4507 
Довгострокові забезпечення 1520 119 53 
Цільове фінансування 1525 -- -- 
Усього за розділом II 1595 4626 4560 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 20630 -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 49975 63260 
розрахунками з бюджетом 1620 572 1041 
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 
розрахунками зі страхування 1625 203 110 
розрахунками з оплати праці 1630 450 422 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 

1635 33689 30696 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
учасниками 

1640 1 1 

Поточні забезпечення 1660 -- -- 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 43712 48802 
Усього за розділом IІІ 1695 149232 144332 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 

Баланс 1900 138352 110015 
 
 
Облік нематеріальних активів  здійснювався відповідно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи ", затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. № 242 та зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 02.11.99 р. за №750/4043,із змінами  і доповненнями. 
Одиницею обліку визначено окремий об'єкт нематеріальних активів.                                                             
(в тис. грн.) 
Нематеріальні активи На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 
Залишкова вартість       184                        119 
Первісна вартість       882                        880 
Накопичена амортизація      (698)                           (761) 
На протязі 2016 року надійшло  -  6 тис. грн. інших нематеріальних активів, вибуло 
- 8 тис. грн.   
Незавершені капітальні інвестиції  
Згідно П(С)БО 7 - це капітальні інвестиції в будівництво, виготовлення, 
реконструкцію, модернізацію, придбання об'єктів необоротних матеріальних активів, 
які на дату Балансу ще не ввели в експлуатацію. 
Незалежний аудитор відмічає, що  в балансі  Товариства станом на 31.12.2016 року 
відображено незавершених капітальних інвестицій в сумі 779 тис. грн. 
Основні засоби 
Визначення, оцінка та облік основних засобів здійснюється відповідно до П(С)БО 7 
"Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 



27.04.2000 р. за № 92 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 
18.05.2000 р. за № 288/4509, із змінами і доповненнями.  
Одиницею обліку визначають окремий об'єкт основних засобів та інших матеріальних 
необоротних активів. 
Групування основних засобів в аналітичному обліку проводять згідно з вимогами 
Інструкції про застосування "Плану рахунків обліку активів, капіталу, зобов'язань 
та господарських операцій підприємств і організацій", затвердженої наказом Мінфіну 
України від 30.11.1999 р. за № 291 (далі - Інструкція № 291). 
Для відокремлення в складі основних засобів малоцінних необоротних активів 
встановлено вартісну межу у розмірі 6000 тис. грн. 
Незалежний аудитор відмічає, що в зв'язку з необхідністю підтвердження даних 
бухгалтерського обліку для складання фінансової бухгалтерської звітності 
Товариства керуючись ст.10 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність України" від 16.07.1999 р. № 996-ХІУ, Порядком подання фінансової 
звітності, затвердженим Постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419,Інструкцією по 
івентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно - матеріальних 
цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. № 69, іншими нормативними актами, 
які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку на Товаристві, згідно наказу 
Генерального директора № 224 "Про проведення інвентаризації за результатами роботи 
2016 року" від 01.11.2016 р., проведена інвентаризація по всім статтям балансу. 
Результати річної інвентаризації товарно-матеріальних цінностей станом на 
01.11.2016 року знайшли відображення в обліку Товариства. 
За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2016 року на балансi 
облiковувалися основнi засоби за первiсною вартiстю 53770 тис. грн., сума 
накопиченої амортизацiї основних засобiв становить 26845 тис. грн., залишкова 
вартiсть - 26925тис. грн.  
Накопичена амортизація складає 49,93% первісної вартості основних засобiв. 
За перiод 2016 року вибуло в зв`язку з продажем та лiквiдацiєю: 
    - будинки та споруди - 131 тис.грн., 
  - машини та обладнання - 13 тис. грн.; 
  - транспортні засоби - 34 тис. грн.; 
  - інструменти, прилади, інвентар(меблі)- 1 тис.грн., 
  - інші основні засоби - 14 тис.грн., 
  - малоцінні необоротні матеріальні активи - 37 тис. грн.  
За звiтний перiод Товариство нарахувало амортизацiї в сумi 2932 тис. грн.  
Повністю амортизовані необоротні активи  на 31.12.2016 р. в сумі 1585 тис. грн.                                    
Вартість оформлених у заставу основних засобів в сумі 0,0 тис. грн.  
Товариство володiє всiма правами на свої основнi засоби. 
 
Довгострокові фінансові інвестиції 
Згідно до П(С)БО № 2 "Баланс" (Ф.1) у статті балансу "Довгострокові фінансові 
інвестиції" відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а 
також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь - який момент. 
На кінець звітного року вартість довгострокових фінансових інвестицій Товариства 
становить 460 тис. грн. 
Оцінка та облік фінансових інвестицій здійснюються Товариством за кожною 
фінансовою інвестицією згідно з п.15 П(С)БО № 12 "Фінансові інвестиції".  
Було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню 
належність правильності відображення та розкриття Товариством інформації щодо 
придбання та руху фінансових інвестицій згідно з П(С)БО №1 "Загальні вимоги до 
фінансової звітності", П(С)БО № 2 "Баланс" та П(С)БО № 12 "Фінансові інвестиції". 
Оборотні активи 
Оборотні активи Товариства станом на 31.12.2016р. становлять 81732 тис. грн. та 
включають запаси, товари, дебіторську заборгованість та грошові кошти, інші 
оборотні активи. 
Облік товарно - матеріальних цінностей проводиться згідно з вимогами Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси ", затвердженого наказом Міністерства 
фінансів  України від 20.10.99р. № 246, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 
України 02.11.99 р. за № 751/4044, із змінами і доповненнями. 
Запаси в бухгалтерському обліку враховуються  за первісною  вартістю.  
Вартість запасів за звітний період зменшилась на 11090 тис. грн. з 25393  тис. 
грн. на початок звітного періоду і до 14303 тис. грн. на кінець звітного періоду. 
 Темп цього зменшення  складає 43,67% від вартості запасів на початок звітного 
періоду.  
Облік дебіторської заборгованості проводиться згідно з вимогами Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість ", затвердженого 
наказом Міністерства фінансів  України від 08.10.99р. № 237, зареєстрованого у 
Міністерстві юстиції України 25.10.99 р. за № 725/4018, із змінами і доповненнями. 
Дебіторська заборгованість (за товари, роботи, послуги) Товариства на кінець 
звітного періоду зросла на 99 тис.грн.  та становить 6 023 тис. грн.  



Дебіторська заборгованість за розрахунками , а саме, за виданими авансами  на 
кінець звітного періоду становить 48 362 тис. грн.  
Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2016р. становить 5 179 
тис.грн. 
Незалежний аудитор відмічає, що дебіторська заборгованість, яку можна вважати 
безнадійним боргом в Товаристві відсутня.  
Розкриття інформації за видами активів Товариства, що враховуються на балансі, їх 
класифікація та оцінка, відповідають вимогам П(С)БО.  
Облік зобов'язань здійснюється згідно з П(С)БО 11 "Зобов'язання" ,затвердженого 
наказом Міністерства фінансів  України від 31.01.2000р. № 20, зареєстрованого у 
Міністерстві юстиції України 11.02.2000 р. за № 85/4306, із змінами і 
доповненнями. 
Довгострокові зобов'язання та забезпечення  станом на 31.12.2016р.  становлять 4 
560 тис.грн. 
За станом на 31.12.2016року Товариство визнає поточні зобов'язання в сумі 144 332 
тис.грн 
 На думку незалежного аудитора, розкриття інформації за видами зобов'язань 
Товариства, що враховуються на балансі, їх класифікація та оцінка відповідають 
вимогам П(С)БО 
 
Власний капітал 
Станом на 31.12.2016 р. загальний розмір власного капіталу Товариства складає суму 
(38 877) тис. грн., з яких Статутний капітал - 1583 тис. грн., капітал у дооцінках 
- 3 644 тис. грн., непокритий збиток - (44 104) тис. грн. 
 Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2016 року поділений на 1 583 
000 (один мільйон п'ятсот вісімдесят три тисячі) штук простих іменних акцій 
номінальною вартістю 1 (одна)  гривня за (одну) акцію на загальну суму 1 583 000 
(один мільйон п'ятсот вісімдесят три тисячі) гривень 00 копійок. 
 Розмір заявленого та сплаченого Статутного капіталу Товариства становить 1 
583 000 (один мільйон п'ятсот вісімдесят три тисячі) гривень 00 копійок та 
затверджений Загальними зборами акціонерів Товариства 03.06.2011р. (Протокол №1 
від 30.06.2011р.). 
 Заборгованість акціонерів станом на 31.12.2016 року відсутня. 
 Статутний капітал Товариства був сформований за рахунок продажу акцій. 
Жодна акція Товариства не належить Державі. 
Незалежний аудитор відмічає, що розмір Статутного капіталу відповідає Статутному 
капіталу, затвердженому  Статутом Товариства.  
Структура  та призначення  власного капіталу визначена правильно і відповідає 
вимогам П(с)БО 5 "Звіт про власний капітал", затверджено Наказом Мiнiстерства 
фiнансiв України  31.03.99 р. № 87, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України  
21.06.1999 р. за № 399/3692 зі змінами і доповненнями. 
Облік дебіторської заборгованості проводиться згідно з вимогами Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість ", затвердженого 
наказом Міністерства фінансів  України від 08.10.99р. № 237, зареєстрованого у 
Міністерстві юстиції України 25.10.99 р. за № 725/4018, із змінами і доповненнями. 
Дебіторська заборгованість (за товари, роботи, послуги) Товариства на кінець 
звітного періоду зросла на 99 тис.грн.  та становить 6 023 тис. грн.  
Дебіторська заборгованість за розрахунками , а саме, за виданими авансами  на 
кінець звітного періоду становить 48 362 тис. грн.  
Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2016р. становить 5 179 
тис.грн. 
Незалежний аудитор відмічає, що дебіторська заборгованість, яку можна вважати 
безнадійним боргом в Товаристві відсутня.  
 У періоді, що перевірявся, облік касових операцій здійснювався Товариством 
у відповідності  до вимог Положення про ведення касових операцій у національній 
валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління національного банку  України 
від 15.12.04 р. № 637 та зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 13.01.05 
р. за № 40/10320 (далі по тексту - Положення № 637), із змінами і доповненнями. 
 Незалежний аудитор відмічає, що облік руху грошових коштів відповідає 
вимогам П(с)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів", затверджено Наказом  Мiнiстерства 
фiнансiв України № 87 від 31.03.99р., зареєстровано в Мiнiстерствi юстиції України 
21 червня 1999 р. за № 398/3691, із змінами і доповненнями. 
Розкриття інформації за видами активів Товариства, що враховуються на балансі, їх 
класифікація та оцінка, відповідають вимогам П(С)БО.  
Облік зобов'язань здійснюється згідно з П(С)БО 11 "Зобов'язання" ,затвердженого 
наказом Міністерства фінансів  України від 31.01.2000р. № 20, зареєстрованого у 
Міністерстві юстиції України 11.02.2000 р. за № 85/4306, із змінами і 
доповненнями. 
Довгострокові зобов'язання та забезпечення  станом на 31.12.2016р.  становлять 4 
560 тис.грн. 



За станом на 31.12.2016року Товариство визнає поточні зобов'язання в сумі 144 332 
тис.грн 
 На думку незалежного аудитора, розкриття інформації за видами зобов'язань 
Товариства, що враховуються на балансі, їх класифікація та оцінка відповідають 
вимогам П(С)БО 
Власний капітал 
Станом на 31.12.2016 р. загальний розмір власного капіталу Товариства складає суму 
(38 877) тис. грн., з яких Статутний капітал - 1583 тис. грн., капітал у дооцінках 
- 3 644 тис. грн., непокритий збиток - (44 104) тис. грн. 
 Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2016 року поділений на 1 583 
000 (один мільйон п'ятсот вісімдесят три тисячі) штук простих іменних акцій 
номінальною вартістю 1 (одна)  гривня за (одну) акцію на загальну суму 1 583 000 
(один мільйон п'ятсот вісімдесят три тисячі) гривень 00 копійок. 
 Розмір заявленого та сплаченого Статутного капіталу Товариства становить 1 
583 000 (один мільйон п'ятсот вісімдесят три тисячі) гривень 00 копійок та 
затверджений Загальними зборами акціонерів Товариства 03.06.2011р. (Протокол №1 
від 30.06.2011р.). 
 Заборгованість акціонерів станом на 31.12.2016 року відсутня. 
 Статутний капітал Товариства був сформований за рахунок продажу акцій. 
Жодна акція Товариства не належить Державі. 
 
 
 
Генеральний директор ________________ Бузика Сергій Леонідович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Шманай Оксана Валентинівна 
 (підпис)  
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2017 01 01 

Підприємство   Закрите акціонерне товариство "РУР ГРУП С.А." за ЄДРПОУ 24714833 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2016 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2000 164807 161965 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2050 (141531) (131944) 

Валовий:   
     прибуток  

2090 23276 30021 

     збиток  2095 (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 774 5042 
Адміністративні витрати  2130 (12662) (12775) 
Витрати на збут 2150 (24107) (20526) 
Інші операційні витрати  2180 (7831) (18488) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  

2190 -- -- 

     збиток   2195 (20550) (16726) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 56 310 
Інші доходи  2240 21 26 
Фінансові витрати  2250 (2662) (7499) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (18) (21) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 

2290 -- -- 

збиток 2295 (23153) (23910) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -- -151 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  

2350 -- -- 

     збиток  2355 (23153) (24061) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 
Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 

2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -23153 -24061 
 
  



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 5839 6508 
Витрати на оплату праці 2505 11984 9250 
Відрахування на соціальні заходи 2510 2570 3419 
Амортизація 2515 3003 3020 
Інші операційні витрати 2520 21204 29743 
Разом 2550 44600 51940 

 
 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій  2600 1583000 1583000 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 1583000 1583000 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 ( 14.62602650) ( 15.19962100) 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  

2615 ( 14.62602650) ( 15.19962100) 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
Товариство за звітний період мало збиток у розмірі 23153 тис. грн. Збиток, 
визначений у балансі, підтверджується даними синтетичного обліку, Головною книгою, 
журналами-ордерами, має  ув'язку з іншими формами фінансової звітності. 
 
 
 
Генеральний директор ________________ Бузика Сергій Леонідович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Шманай Оксана Валентинівна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2017 01 01 
Підприємство   Закрите акціонерне товариство "РУР ГРУП С.А." за ЄДРПОУ 24714833 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2016 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 219146 222936 

Повернення податків і зборів 3005 115 72 
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 
Цільового фінансування 3010 -- -- 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 3833 5711 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 3 4 

Надходження від операційної оренди 3040 69 88 
Інші надходження 3095 25566 31429 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

3100 (182519) (170017) 

Праці 3105 (9805) (9010) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (2870) (3898) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (14347) (6073) 
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (--) (18) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (--) (390) 
Витрачання на оплату авансів 3135 (1698) (2295) 
Інші витрачання 3190 (22304) (38059) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 15189 30888 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 -- -- 
Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 
Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Інші надходження 3250 -- -- 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (882) (1082) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -882 -1082 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 105515 133160 
Інші надходження 3340 56 310 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 126145 149830 
Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 (2662) (7499) 
Інші платежі 3390 (1306) (279) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -24542 -24138 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -10235 5668 
Залишок коштів на початок року 3405 11612 4150 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 476 1794 
Залишок коштів на кінець року 3415 1853 11612 
 



 У перiодi, що перевiрявся, облiк касових операцiй здiйснювався Товариством 
у вiдповiдностi  до вимог Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй 
валютi в Українi, затвердженого Постановою Правлiння нацiонального банку  України 
вiд 15.12.04 р. № 637 та зареєстрованого  в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.05 
р. за № 40/10320 (далi по тексту - Положення № 637), iз змiнами i доповненнями. 
Незалежний аудитор вiдмiчає, що облiк руху грошових коштiв вiдповiдає вимогам 
П(с)БО 4 "Звiт про рух грошових коштiв", затверджено Наказом  Мiнiстерства 
фiнансiв України № 87 вiд 31.03.99р., зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 
21 червня 1999 р. за № 398/3691, iз змiнами i доповненнями 
 
 
 
 
 
Генеральний директор ________________ Бузика Сергiй Леонiдович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Шманай Оксана Валентинiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2017 01 01 

Підприємство   Закрите акціонерне товариство "РУР ГРУП С.А." за ЄДРПОУ 24714833 

 
Звіт про власний капітал 

за 2016 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-
рований 
(пайови

й) 
капітал 

Капітал 
у дооцін-

ках 

Додат-
ковий 

капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нероз- 
поділе- 

ний 
прибуток 
(непокри

тий 
збиток) 

Неопла-
чений 

капітал 

Вилу-
чений 

капітал 
Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 1583 3862 -- -- -20951 -- -- -15506 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 1583 3862 -- -- -20951 -- -- -15506 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 -- -- -- -- -23153 -- -- -23153 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 

4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 

4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 
до капіталу 

4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 
акцій (часток) 

4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 

4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 

4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 
капіталі 

4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -218 -- -- -- -- -- -218 
Разом змін у капіталі 4295 -- -218 -- -- -23153 -- -- -23371 
Залишок на кінець року 4300 1583 3644 -- -- -44104 -- -- -38877 
 
  
 
 
Генеральний директор ________________ Бузика Сергiй Леонiдович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Шманай Оксана Валентинiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



 

XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт ) 
 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця) 

Аудиторська фірма "Респект" у вигляді 
товариства з обмеженою відповідальністю, код за 
ЄДРПОУ 20971605, Кіровоградська Філія 
аудиторської фірми "Респект" в м. Кіровограді ; 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 
картки* платника податків - фізичної особи) 

20651627 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 25006, м. Кіровоград, вул. Київська,43 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України 

№ 0135 
26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та 
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів 

266 
П 
000266 
29.01.2013 
30.07.2020 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової 
звітності 

на 31 грудня 2016р. 

Думка аудитора Умовно-позитивна 

 
 


