
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 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСТАР"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.4. Місцезнаходження

1.3. Код за ЄДРПОУ 23464995

61002  Харкiвська область Київський район, м.Харкiв, вулиця Дарвiна, будинок 20

Приватне акцiонерне товариство

Генеральний директор Перекрестов Анатолiй Григорович

18.04.2014МП

Титульний аркуш

Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Загальні відомості

1.5. Міжміський код,  телефон та факс (057) 714-20-85, 716-44-94

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

3. Річна інформація  розміщена в мережі Інтернет http://ao-constar.com/emitent.php 16.04.2014
Дата

16.04.2014
Дата

за 2013 рік

2. Річна інформація опублікована у № 73 "Бюлетень. Цiннi папери України" 18.04.2014
Датаномер та найменування офіційного друкованого видання

1.6. Електронна поштова адреса constar@ao-constar.com

http://ao-constar.com/emitent.php
mailto:constar@ao-constar.com


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

33. Примітки: 
    Товариство є приватним, тому у звiт включено iнформацiю вiдповiдно до пiдпункту  2)  пункту
4 Роздiлу III  "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого
Рiшенням № 2826 НКЦПФР вiд 03.12.2013р.
     Iнформацiя, що вiдсутня у складi регулярної рiчної iнформацiї емiтента ЦП, не надається з
наступних причин: 
 - емiтент у створеннi юридичних осiб участi не брав;

1. Основні відомості про емітента:
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

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 X
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

5) інформація про викуп 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

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
    облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
    облігаціями з цим  іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
    які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
    до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
    на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
    іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
    (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 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

30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартівбухгалтерського обліку  (у разі
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)

4) інформація про похідні цінні папери

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X



 - посада корпоративного секретаря у емiтента не передбачена;
 - емiтент не звертався за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств;
 - юридичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента, немає;
 - емiтент не випускав облiгацiї, борговi цiннi папери, по яким би надавались гарантiї третiх
осiб, або iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй; 
 - у звiтному роцi емiтент власнi акцiї не викупав;
 - iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також iнформацiя
про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться, оскiльки емiтент не займається видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi;
 - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими
забезпечене об'єктами нерухомостi,  тому звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається.



III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСТАР"

4. Територія (область) Харкiвська область

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) Серія А01 № 429111
3. Дата проведення державної реєстрації 11.09.1995

5. Статутний капітал (грн.)         4810.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі   0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв ) статутного капіталу, що
передано дод статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії

  0.000

8. Середня кількість працівників         49

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
26.20 Виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання
33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання

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

10. Органи управління підприємства не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.

2) МФО банку 351005

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

АТ "УкрСиббанк"

5) МФО банку 300012

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

Обласне відділення  ПАТ Промінвестбанк в м. Харків
3) Поточний рахунок 26007036327500

6) Поточний рахунок 26005619948800

11. Банки, що обслуговують емітента :



12. 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
Провадження господарської діяльності, пов'язаної із
створенням об'єктів архітектури

575564 22.02.2011 Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у
Харківській області

22.02.2016

Опис Емітент і надалі має наміри виконувати роботи згідно наведеної ліцензії та подовжувати термін її дії.
Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки 271.11.63-45.31.0 27.04.2011 Територіальне управління державного комітету України з

промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по
Харківській області

27.04.2014

Опис Емітент і надалі має наміри виконувати роботи згідно наведеного дозволу та подовжувати термін його дії.



V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу  роботи  посадових  осіб

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

ММ 123753 25.12.1998 Червоноградським РВ УМВС України в Харківській
обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Перекрестов Анатолій Григорович

1) Посада Генеральний директор

5) Освіта Вища технічна (Харківський авіаційний інститут)

4) Рік народження 1949

6) Стаж керівної роботи (років) 27

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Заступник генерального директора, АТЗТ "КОНСТАР"

9) Опис           Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства. 
Отримав винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатному розкладу.
За звiтний рiк змiни не вiдбувались. 
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 
Попередні посади, які займала особа - інженер; старший інженер, ведучий  конструктор, завідувач сектором,
завідувач лабораторією, в.о. заступника генерального директора, заступник генерального директора; директор. 
Загальний стаж роботи 47 рокiв, стаж керiвної роботи 27 років: ПрАТ "КОНСТАР". 
Посад на iнших пiдприємствах не займає.

8) дата обрання та термін, на який
обрано

01.03.2011 до переобрання відповідно Статуту

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

МК 584097 09.08.1997 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в
Харківській обл

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Алдабаєв Геннадій Костянтинович

1) Посада Голова Наглядової Ради - Заступник генерального директора

5) Освіта Вища технічна (Харківський авіаційний інститут)

4) Рік народження 1952

6) Стаж керівної роботи (років) 17

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Завідувач відділом, АТ "НВП САУ"

9) Опис           Обов'язки та повноваження Члена Наглядової ради визначені Статутом Товариства,
повноваження Заступника генерального директора визначені штатним розкладом та Наказом генерального
директора ПрАТ "КОНСТАР", отримав заробiтну плати згiдно штатному розкладу.
Винагороди за виконання обов`язкiв Голови Наглядової ради не отримував.
За звiтний рiк змiни не вiдбувались. Особа призначена до переобрання (відповідно Статуту).
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Загальний стаж роботи 41 рік, стаж керiвної роботи 17 років: ПрАТ "КОНСТАР". 
Посад на iнших пiдприємствах не займає.

8) дата обрання та термін, на який
обрано

18.03.2011 до переобрання (відповідно Статуту)



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

МК 347071 26.12.1996 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в
Харківській обл.,

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Литкевич Андрій Олександрович

1) Посада Член Наглядової Ради - Заступник генерального директора

5) Освіта Вища технічна (Харківський політехнічний інститут), вища юридична
(Харківський педагогічний університет).

4) Рік народження 1970

6) Стаж керівної роботи (років) 6

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Завідувач відділом, АТЗТ "КОНСТАР"

9) Опис           Обов'язки та повноваження Члена Наглядової ради визначені Статутом Товариства,
повноваження Заступника генерального директора визначені штатним розкладом та Наказом генерального
директора ПрАТ "КОНСТАР".
Винагороду отримав у виглядi заробiтної плати згiдно штатному розкладу.
За звiтний рiк змiни не вiдбувались. 
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 
Попередні посади - інженер-програміст; директор; завідувач відділом, заступник генерального директора.
Загальний стаж роботи 20 рокiв, стаж керiвної роботи 6 років: ТОВ "СКК ХАРТЕХНІКА".
Посад на iнших пiдприємствах не займає.

8) дата обрання та термін, на який
обрано

18.03.2011 до переобрання (відповідно Статуту)

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

МК 873390 17.08.1998 МВМ Дзержинського РВХМУУМВС України в
Харківській обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Губанов Володимир Олександрович

1) Посада Член Наглядової Ради

5) Освіта Вища технічна (Харківський державний університет ім. А.М. Горького)

4) Рік народження 1947

6) Стаж керівної роботи (років) дн

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Начальник сектора, АО "КОНСТАР"

9) Опис           Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства. 
Винагороди за виконання обов`язкiв Члена Наглядової  ради не отримував.
За звiтний рiк змiни не вiдбувались. 
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Попередн посади - контролер ОТК; технік 1 категорії, інженер, начальник сектора;  завідуючий сектором;
ведучий інженер, завідувач сектором, завідувач відділом.
Стаж керiвної роботи - з моменту призначення на посаду Члена Наглядової Ради Товариства (без занесення
запису у трудову книжку).

8) дата обрання та термін, на який
обрано

18.03.2011 до переобрання (відповідно Статуту)



Загальний стаж роботи 48 рокiв, стажу керiвної роботи не має. 
Посад на iнших пiдприємствах не займає.

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

МН 024488 29.05.2001 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в
Харківській обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Цапенко Ольга Олександрівна

1) Посада Головний бухгалтер

5) Освіта Вища економічна (Харківський економічний університет)

4) Рік народження 1976

6) Стаж керівної роботи (років) 3

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Заступник головного бухгалтера, АТЗТ "КОНСТАР"

9) Опис           Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 
Обов'язки та повноваження згiдно законодавства України. 
Винагороду отримала у виглядi заробiтної плати згiдно штатному розкладу.
За звiтний рiк змiни не вiдбувались. 
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Попердні посади - оператор комп'ютерного набору, економіст, ведучий економіст; бухгалтер, заступник головного
бухгалтера, головний бухгалтер.
Загальний стаж роботи 16 рокiв, стаж керiвної роботи 3 роки: ПрАТ "КОНСТАР". 
Посад на iнших пiдприємствах не займає.

8) дата обрання та термін, на який
обрано

07.04.2011 безстроково відповідно КЗпП України

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

МК 774364 04.03.1998 Червонозаводським РВ УМВС України в Харківській
обл.,

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Чудновець Іван Васильович

1) Посада Голова Ревізійної комісії

5) Освіта Вища технічна (Харківський інститут радіоелектроніки)

4) Рік народження 1951

6) Стаж керівної роботи (років) 17

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Заступник генерального директора, АТЗТ "КОНСТАР"

8) дата обрання та термін, на який
обрано

18.03.2011 до переобрання (відповідно Статуту)



9) Опис           Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства.
Винагороди за виконання обов`язкiв Голови Ревізійної комісії не отримував.
За звiтний рiк змiни не вiдбувались. 
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 
Попередні посади - інженер, начальник групи; заступник генерального директора.
Загальний стаж роботи 46 рокiв, стаж керiвної роботи 17 років: АТЗТ "КОНСТАР". 
Посад на iнших пiдприємствах не займає.  
 

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

ММ 266673 15.07.1999 Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в
Харківській обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Харченко Леонід Васильович

1) Посада Член Ревізійної комісії Товариства

5) Освіта Вища технічна (Харківський політехнічний інститут)

4) Рік народження 1947

6) Стаж керівної роботи (років) 7

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Заступник головного конструктора, АТЗТ "КОНСТАР"

9) Опис           Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства. 
Винагороди за виконання обов`язкiв Члена Ревізійної комісії не отримував.
За звiтний рiк змiни не вiдбувались. 
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 
Попереднф посади -  слюсар; електрик; слюсар, наладчик; учбовий майстер, старший механік;  інженер, старший
інженер, ведучий інженер; завідувач сектором; головний конструктор, технічний директор; директор, технічний
директор, заступник головного конструктора.
Загальний стаж роботи 50 рокiв, стаж керiвної роботи 7 років: АО "КОНСТАР". 
Посад на iнших пiдприємствах не займає.

8) дата обрання та термін, на який
обрано

08.03.2011 до переобрання (відповідно Статуту)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Дерев'янко Ольга Миколаївна

1) Посада Член Ревізійної комісії Товариства



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

МН 103133 27.04.2001 Комінтернівським РВХНУ УМВСУ в Харківській обл.

5) Освіта середньотехнічна (Харківський електротехнічний технікум)

4) Рік народження 1961

6) Стаж керівної роботи (років) дн

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Секретар-референт, завод "Система"

9) Опис           Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 
Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства. 
Винагороди за виконання обов`язкiв Члена Ревізійної комісії не отримувала.
За звiтний рiк змiни не вiдбувались. 
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 
Попередні посади - технік; технік-оператор ЕВМ; бухгалтер, економіст.
Стаж керівної роботи -  з призначення на посаду членом Ревізійної комісії Товариства (без запису у трудовій
книжці).
Загальний стаж роботи 31 рік, стажу керівної роботи немає.
Посад на iнших пiдприємствах не займає.

8) дата обрання та термін, на який
обрано

18.03.2011 до переобрання (відповідно Статуту)



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Від загал.

кількості акцій ( у
відсотках )

Кількість
акцій (штук)

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

особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
що видав) або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

Кількість за видами акцій
прості іменні прості на

пред'явника
привілейо

вані
іменні

привілейо
в. на

пред'явн
1 542 3 6 7 8 9

Генеральний директор Перекрестов Анатолій
Григорович

              0   0.00000000000               0               0               0               0ММ 123753 25.12.1998
Червоноградським РВ УМВС
України в Харківській обл.

Голова Наглядової Ради -
Заступник генерального
директора

Алдабаєв Геннадій
Костянтинович

            125  25.98752598753             125               0               0               0МК 584097 09.08.1997 МВМ
Дзержинського РВ ХМУ УМВС
України в Харківській обл

Член Наглядової Ради -
Заступник генерального
директора

Литкевич Андрій
Олександрович

            125  25.98752598753             125               0               0               0МК 347071 26.12.1996 ЦВМ
Дзержинського РВ ХМУ УМВС
України в Харківській обл.,

Член Наглядової Ради Губанов Володимир
Олександрович

             12   2.49480249480              12               0               0               0МК 873390 17.08.1998 МВМ
Дзержинського РВХМУУМВС
України в Харківській обл.

Головний бухгалтер Цапенко Ольга
Олександрівна

              0   0.00000000000               0               0               0               0МН 024488 29.05.2001 ЦВМ
Дзержинського РВ ХМУ УМВС
України в Харківській обл.

Голова Ревізійної комісії Чудновець Іван Васильович             100  20.79002079002             100               0               0               0МК 774364 04.03.1998
Червонозаводським РВ УМВС
України в Харківській обл.,

Член Ревізійної комісії
Товариства

Харченко Леонід
Васильович

             23   4.78170478171              23               0               0               0ММ 266673 15.07.1999
Фрунзенським МВ ХМУ УМВС
України в Харківській обл.

Член Ревізійної комісії
Товариства

Дерев'янко Ольга
Миколаївна

             23   4.78170478171              23               0               0               0МН 103133 27.04.2001
Комінтернівським РВХНУ УМВСУ
в Харківській обл.

        408          0        0        0Усього          408  84.82328482328



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

Найменування юридичної
особи

Кількість за видами акційКод за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості

іменні
Прості на
пред'явника

Привілейова
ні іменні

Привілейова
ні на

пред'явника

0 0.000000000000 0 0 0 0

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

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

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

Алдабаєв Геннадiй Костянтинович д/н д/н  д/н 125 25.987525987530 125 0 0 0
Зiньковський Володимир
Андрiйович

д/н д/н  д/н 50 10.395010395010 50 0 0 0

Литкевич Андрiй Олександрович д/н д/н  д/н 125 25.987525987530 125 0 0 0
Чудновець Iван Васильович д/н д/н  д/н 100 20.790020790020 100 0 0 0

Усього 400 83.160083160083 400 0 0 0



VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

Кворум зборів  79.209979200000
Опис      Черговi загальнi збори акцiонерiв проведенi за адресою: м. Харкiв, вул. Дарвiна, 20. Кiлькiсть

осiб, включених до реєстру акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах - 8 акцiонерiв,
якi володiють 481 акцiями, що голосують, та був складений на дату облiку станом на 24 годину
19.03.2013р.
Кiлькiсть  осiб, якi зареєструвалися для участi у зборах - 7  акцiонерiв та їх представникiв, яким
належить  381 голосуючих акцiй, що становить 79,21% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
Вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства", кворум для проведення зборiв
досягнуто, збори є правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лiчильної комiсiї.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
3. Про Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства у 2012 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Про Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту.
5. Про Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Про розподiл прибуткiв та покриття збиткiв Товариства за 2012 рiк.
7. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк.

По питанню № 1 порядку денного:
Слухали: Алдабаєва Г.К., який запропонував обрати лiчильну комiсiю у складi:
         Голова Лiчильної комiсiї - Скибенко Л. М.,
         член Лiчильної комiсiї - Зiньковський В.А., 
         член Лiчильної комiсiї - Брехунець Н.Г.
Голосували шляхом вiдкритого голосування
Вирiшили: Обрати(затвердити) лiчильну комiсiю у запропонованому складi.

По питанню № 2 порядку денного:
Слухали: Алдабаєва Г.К., який запропонував обрати Головою зборiв - Алдабаєва Г.К., секретарем
зборiв - Литкевича А.О. вiдповiдно до Статуту та рiшенню Наглядової ради № 1 вiд 11.01.2013р.
Вирiшили: Обрати(затвердити) Голову зборiв та секретаря зборiв у запропонованому складi.

По питанню № 3 порядку денного:
Слухали: Звiт Генерального директора Перекрестова А.Г. про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства у 2012р. 
Пропозицiю надавав: Алдабаєв Г.К, який запропонував затвердити звiт виконавчого органу про
фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2012 рiк.
Вирiшили: затвердити звiт виконавчого органу про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства
за 2012 рiк.

По питанню № 4 порядку денного:
Слухали: Алдабаєва Г.К., який запропонував затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2012
рiк. Пропозицiю надавав Зiньковський В.А.
Вирiшили: затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.

По питанню № 5 порядку денного:
Слухали: Звiт голови Ревiзiйної комiсiї.
Пропозицiї надавали: Алдабаєв Г.К., який запропонував затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї
Товариства за 2012 рiк та Лiткевич А.А.
Вирiшили: затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк.

По питанню № 6 порядку денного:
Слухали: Алдабаєва Г.К., який повiдомив, що за результатами фiнансової дiяльностi Товариства у

Дата проведення 25.03.2013

Чергові Позачергові
X



2012 роцi Товариство зазнало збитки у розмiрi 279 000 грн. та для їх покриття у Товариства не має
можливостей.
Вирiшили: За результатами звiтного 2012р. дивiденди не нараховувати у зв'язку iз вiдсутнiстю
фiнансового прибутку.

По питанню № 7 порядку денного:
Слухали: Алдабаєва Г.К., який запропонував затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 рiк.
Вирiшили: затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 рiк.



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.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Форма існування та
форма випуску

X. Відомості про цінні папери емітента

1 2 3 5 7 8 9 104 6
25.05.2010 29/20/1/10 Харківське територіальне

упраління ДКЦПФР
Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарнi
iменнi

          10.00             481         4810.00 100.000000
000000

UA4000079164

Цінні папери товариства у звітному році не брали участі в організованих ринках. 
Фактів лістингу/делістингу ЦП емітента у звітному році не було.
Iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй товариство не випускало.

Опис



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

     548.0001.Виробничого призначення      594.000        0.000        0.000      548.000      594.000
     226.000- будівлі та споруди      214.000        0.000        0.000      226.000      214.000
      48.000- машини та обладнання       82.000        0.000        0.000       48.000       82.000
     252.000- транспортні засоби      227.000        0.000        0.000      252.000      227.000
      22.000- інші       71.000        0.000        0.000       22.000       71.000
       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
     548.000Усього      594.000        0.000        0.000      548.000      594.000

Пояснення :   Умови користування машинами та обладнанням, задіяних у виробництві, а також
транспортних засобів - згідно техніко-експлуатаційним умовам та тех.паспортів.
Будівлі та споруди підтримуються у робочому стані, що забеспечує довгострокове
їх використання.
  Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року склала 1416
тис.грн.
  Ступiнь зносу основних засобiв на 31.12.2013р. - 58,051%. 
  Ступінь використання обладнання 100%. 
  Сума нарахованого зносу на кінець звітного року 822 тис.грн.
  Суттєвих змін у вартості основних засобів емітента у звітному році не було.
  Обмеження на використання майна емітента відсутні.



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

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 (2290.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного

капіталу (5.000 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

        2290
           5
           5

        2176
           5
           5



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           0.00X X
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          16.00X X
Фінансова допомога на зворотній основі X           0.00X X
Інші зобов'язання X        1255.00X X
Усього зобов'язань X        1271.00X X
Опис: Протягом звiтного перiоду Товариство не користалося

кредитами банку, зобов'язань за облiгацiями,
iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН,
векселями, iншими цiнними паперами (у тому числi за
похiдними цiнними паперами) та за фiнансовими
iнвестицiями в корпоративнi права не має.

Iншi поточнi зобов'язання складають:
 - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги 34 тис.грн.
 - поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних
авансiв за звiтний рiк збiльшились у 3,4 рази та
складає 1098 тис.грн. на кiнець року;
 - поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування
- 39 тис.грн.(збiльшено на 16 тис.грн.); 
 - поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi
- 83 тис.грн. (збiльшились у 1,6 рази);
 - iншi поточнi зобов'язання - 1 тис.грн.



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

Дата виникнення події Дата оприлюднення
Повідомлення

(Повідомлення про
інформацію) у

загальнодоступній
інформаційній базі даних

Комісії

Вид інформації

1 2 3
14.10.2013 інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і

більше відсотків голосуючих акцій
14.10.2013



2011

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  3  2

20122  1  0
20133  1  0

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

Реєстраційна комісія, призначена особою,
що скликала загальні збори

Так

Акціонери

Ні

X

X

Інше д/н

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

Національна 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 станом 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 д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

Реорганізація
Так

Унесення змін до статуту товариства

Ні

X

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше Рiшення про змiну Статутного фонду товариства не приймалось.

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

Депозитарна установа X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)

X

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

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу



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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють 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 д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____  4

  3
Кількість представників держави   0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій   2
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій   1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб   0

Інвестиційний X

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

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 д/н

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 д/н

X

X

X

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

X

Іншi д/н Наглядова рада Комітети  комітети не створювала



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

Кількість членів ревізійної комісії _____  3 осіб.

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

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, або
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Ні
Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так
Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :



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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Положення про загальні збори товариства
Так

Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган

Ні
X

Інше Тільки Статут

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 (або ревізора )
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку

______Так

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 НКЦПФР
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

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

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 ?

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

Виконавчий орган

X
X

X
Інше д/н

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



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 д/н

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

Ревізійна комісія ( ревізор )
Так

Наглядова рада

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

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

З власної ініціативи
Так

За дорученням загальних зборів

Ні

За дорученням наглядової ради

X

Інше д/н

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 д/н

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 д/н

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 : _____________________________________________________________д/н

______
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?
(так/ні) Ні

укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання / ___________________________________________________________д/н

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

недотримання кодексу корпоративного управлінння ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням
на джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

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

Аудиторська фірма "Тест -Аудит" приватне підприємство

Місцезаходження аудиторської фірми,
аудитора

Україна, 61057, м. Харків, вул.Данилевського, буд.8, кв.108

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

0416
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

д/н
д/н
д/н
д/н
д/н

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

22698202

Звітний період, за який проведений
аудит фінансової звітності

2013

Думка аудитора Умовно-позитивна



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за КОПФГ

за КВЕД

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСТАР"

Територія______________________________________________________________ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ

Организаційно-правова форма господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності________________________________________________Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку
Адреса____________________________________________________________________________________________61002 Харкiвська область Київський район, м.Харкiв, вулиця Дарвiна, будинок 20, т.(057) 714-20-85,

23464995
6310100000

111

72.19

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2013 р.

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

2014 01 01

Середня кількість працівників (1)____________49

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

1 2 3 4

I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи

1000 5 13

первісна вартість 1001 12 22

накопичена амортизація 1002 7 9

Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- --

Основні засоби 1010 548 594

первісна вартість 1011 1289 1416

знос 1012 741 822

Інвестиційна нерухомість 1015 -- --

Довгострокові біологічні активи 1020 -- --

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

1030 -- --

інші фінансові інвестиції 1035 -- --

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- --

Відстрочені податкові активи 1045 -- --

Інші необоротні активи 1090 -- --

Усього за розділом I 1095 553 607

II. Оборотні активи 
Запаси

1100 1529 1783

Виробничі запаси 1101 551 678

Незавершене виробництво 1102 978 1105

Поточні біологічні активи 1110 -- --

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 122 324

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130 87 37

з бюджетом 1135 1 55

у тому числі з податку на прибуток 1136 -- --

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 52 52

Поточні фінансові інвестиції 1160 -- --

Гроші та їх еквіваленти 1165 247 700

Готівка 1166 1 1

Рахунки в банках 1167 246 699

Витрати майбутніх періодів 1170 3 3

Інші оборотні активи 1190 -- --

Усього за розділом II 1195 2041 2954

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

Баланс 1300 2594 3561



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

1400 5 5

Капітал у дооцінках 1405 -- --
Додатковий капітал 1410 -- --
Резервний капітал 1415 3 3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2168 2282
Неоплачений капітал 1425 -- --
Вилучений капітал 1430 -- --
Усього за розділом I 1495 2176 2290
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1500 -- --

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

1600 -- --

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 

1610 -- --

товари, роботи, послуги 1615 2 34
розрахунками з бюджетом 1620 15 16
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- --
розрахунками зі страхування 1625 23 39
розрахунками з оплати праці 1630 52 83
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 326 1098
Поточні забезпечення 1660 -- --
Доходи майбутніх періодів 1665 -- --
Інші поточні зобов'язання 1690 -- 1
Усього за розділом IІІ 1695 418 1271
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
 утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700 -- --

Баланс 1900 2594 3561

Примiтки до Балансу :

Основнi засоби, нематерiальнi активи.
Оцiнка вартостi основних засобiв проведена згiдно з Статутом товариства, Облiковою полiтикою (за Наказом №1/у від 03.01.2013р.) та дiючим

законодавством. 
Дооцiнка основних засобiв у 2013 роцi не проводилась. 
Остання iнвентаризацiя основних засобiв проведена станом на 01.12.2013 р. Результати iнвентарiзацiї вiдображенi у облiку вiрно. 
У 2013 роцi Товариство iндексацiю основних засобiв не проводило. 
Протягом 2013 року метод нарахування амортизацiї основних засобiв залишався незмiнним. 
Облiк основних засобiв товариства здiйснюється згiдно Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби" (Затв. Наказом

Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 № 92)
Договори на придбання основних засобiв у майбутньому на дату балансу вiдсутнi. 
Основнi засоби, виведенi з експлуатацiї з метою продажу на дату балансу вiдсутнi.
Вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв становить - 156,0 тис.грн. 
Капiтальнi iнвестицiї у основнi засоби склали за рiк - 114,0 тис.грн.
Надходження основних засобiв за рахунок цiльового фiнансування вiдсутне. 
Втрати вiд зменшення корисностi вiдсутнi. 
Збитки у зв`язку з вибуттям основних засобiв вiдсутнi. 
Основнi засоби взятi у операцiйну аренду, на дату балансу вiдсутнi.
Оформлених у заставу основних засобiв немає.

 Нематерiальнi активи 
Станом на 31.12.2013 р. нематерiальнi активи на балансi товариства складають - 22,0 тис.грн. За своїм складом це - iншi нематерiальнi активи. 
Знос нематерiальних активiв становить - 7,0 тис.грн.
Переоцiнка нематерiальних активiв у 2013 роцi не вiдбувалася. 
Надходження нематерiальних активiв у звiтному перiодi вiдсутнє. Строк корисного використання нематерiальних активiв встановлено адмiнiстрацiєю
згiдно строку корисного використання подiбних активiв.
Облiк нематерiальних активiв здiйснюється згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи" (Затв. Наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.99 №242). 



Запаси 
Виробничi запаси складають - 678,0 тис.грн. Незавершене виробництво складає - 1105,0 тис.грн. 

Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво, продажу та iншому вибуттi виконувалась за методом
середньозваженої вартостi. 

Методи оцiнки товарно-матерiальних цiнностей на пiдприємствi на протязi звiтного перiоду не змiнювалися. 
Дооцiнка ТМЦ у 2013 роцi не проводилася. 
Уцiнка запасiв не вiдбувалася. 
Надходження безоплатно отриманих запасiв вiдсутнє. 
На дату балансу запаси, переданi на комiсiю та у заставу, вiдсутнi.

Дебiторська заборгованiсть 
Дебiторська заборгованiсть з пов`язаними особами протягом року не виникала. 
Поточна дебiторська заборгованiсть облiковувалася за первинною вартiстю. 
Сумнiвна дебiторська заборгованiсть у 2013р. списана на суму 8,0 тис.грн.

Основнi дебiтори за товари, роботи, послуги: 
КП "ВУВКГ" м. Комсомольск - 175,4 тис.грн. 
ПАТ "Інтерпайп" - 43,1 тис.грн. 
Облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть" (Затв. Наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.99 р.№ 237).

Зобов`язання товариства 
Довгостроковi зобов`язання вiдсутнi. 
Поточнi зобов`язання:  поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов`язаннями вiдсутня. 

Кредиторська заборгованiсть 
Основнi кредитори:

ТОВ "ТД Лагуна", Росія - 886,7 тис.грн. 
АТ "Крона", Латвія - 86,2 тис.грн.
ЗАТ "Транссервіс" - 36,6 тис.грн.

 Даннi балансу про наявну кредиторську заборгованiсть за товари роботи, послуги вiдповiдають даним бухгалтерського облiку товариства . 
Прострочена кредиторська заборгованiсть вiдсутня. 
Iнвентарiзацiя зобов`язань здiйснена станом на 01.12.2013р. 
Непередбачуванi зобов`язання , котрi можуть виникнути внаслiдок минулих подiй , керiвництвом товариства оцiнюються як такi що не iснують на

дату баланса. Поточнi зобов`язання вiдображено у бухгалтерському облiку за сумою погашення. 
Формування у бухгалтерському облiку товариства iнформацiї про зобов`язання та її розкриття у фiнансовiй звiтностi вiдбувається згiдно

Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов`язання" (Затв.Наказом Мiнфiну № 20 вiд 31.01.2000р.)

    У звітному році не здійснювалось розміщення акцій. Надходжень грошових коштів (у гривні та іноземній валюті) чи майна, внесених як плата за
акції не здійснювалося.
Статутний капітал складається з 481 штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 4810,00 грн. Неоплачена частина статутного
капіталу відсутня - статутний капітал сплачений повністю. 
Номінальна вартість однієї акції становить 10,00 грн. 
Протягом звітного періоду змін у кількості акцій, що перебувають в обігу не відбувалося.
Акції надають права акціонерам, передбачені законодавством. Додаткових прав або обмежень пов'язаних з акціями немає.
Емітент не володіє акціями власного випуску.
Перелік засновників товариства - 7 фізичних осіб. На кінець звітного року четверо з них акціями не володіють, троє володіють 14,345% акцій емітента.
Кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу 0%, перелік осіб, частки яких у статутному капіталі перевищують 5 %:
Алдабаєв Г.К., Зiньковський В.А., Литкевич А.О., Чудновець I.В.
Акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами відсутні.
Привілейовані акції не випускались. Рішення про нарахування дивідендів за підсумками 2012 року у звітному 2013 році не приймалося у зв'язку з
відсутністю прибутку. Дивіденди не нараховувались.
     Іншої інформаціїі, що підлягає розкриттю відповідно НП(С)БО, немає.

Генеральний директор

Головний бухгалтер

________

________

Перекрестов Анатолій Григорович

Цапенко Ольга Олександрівна



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУПідприємство___________________________________________________________ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСТАР" 23464995

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

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

2014 01 01

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період

попереднього року
1 2 3 4

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 4230 3033
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (3008) (2206)
Валовий:  
     прибуток 

2090 1222 827

     збиток 2095 (--) (--)
Інші операційні доходи 2120 71 42
Адміністративні витрати 2130 (945) (836)
Витрати на збут 2150 (174) (193)
Інші операційні витрати 2180 (60) (34)
Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток 

2190 114 --

     збиток  2195 (--) (194)
Дохід від участі в капіталі 2200 -- --
Інші фінансові доходи 2220 -- --
Інші доходи 2240 -- --
Фінансові витрати 2250 (--) (--)
Втрати від участі в капіталі 2255 (--) (--)
Інші витрати 2270 (--) (--)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290 114 --

збиток 2295 (--) (194)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -- -85
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 -- --
Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 

2350 114 --

     збиток 2355 (--) (279)

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період

попереднього року
1 2 3 4

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

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          114         -279



Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний
період

попереднього року

1 2 3 4

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500         1463          908
Витрати на оплату праці 2505         1616         1299
Відрахування на соціальні заходи 2510          588          468
Амортизація 2515          105           75
Інші операційні витрати 2520          542          485
Разом 2550         4314         3235

Назва статті Код рядка За звітний період

1 2 3 4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600          481          481
Скоригована середньорічна кількість простих 2605          481          481
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 237.00623700 (580.04158000)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 237.00623700 (580.04158000)
Дивіденди на одну просту акцію 2650     --     --

       ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ 

За результатами дiяльностi у 2013 роцi товариство отримало прибуток у розмiрi 114 тис.грн. Розрахунок
чистого балансового збитку проведено у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства. 
Таким чином, нерозподiлений прибуток становить - 2282 тис.грн.
Розмiр доходу вiд реалiзацiї продукцiї визначено у вiдповiдностi з Положенням (стандартом)
бухгалтерського облiку 15 "Дохiд" (Затв.Наказом Мiнфiну № 290 вiд 29.11.99р.) 

Дохiд вiд реалiзацiї становить - 4230 тис.грн. За своїм складом це дохiд вiд основної дiяльностi
товариства. 

Iнший операцiйний дохiд становить - 71 тис.грн. 
Доходи вiд операцiй з пов`язаними особами, вiдсутнi.
Доходи, отриманi внаслiдок надзвичайних подiй, вiдсутнi.
Iншi операцiйнi витрати склали - 60 тис.грн. 
Iншi витрати вiдсутнi. 
Розмiр операцiйних витрат визначено у вiдповiдностi з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку

16 "Витрати" (Затв.Наказом Мiнфiну № 318 вiд 31.12.99р.).
Витрати вiдображено одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов`язань . Витрати, що

виникли внаслiдок надзвичайних подiй, вiдсутнi. 
Податок на прибуток. 
Дохiд по податку на прибуток у складi звiту про фiнансовi результати вiдсутнiй.
У складi власного капiталу сума поточного та вiдстроченого податку на прибуток облiковувалася. 
У звiтному перiодi ставка податку на прибуток не змiнювалася. 
Часовi рiзницi, пов`язанi з фiнансовими iнвестицiями, вiдсутнi. 

Державне фiнансування 
У звiтному перiодi товариство не отримувало бюджетних коштiв.

    У звітному році не здійснювалось розміщення акцій. Надходжень грошових коштів (у гривні та іноземній
валюті) чи майна, внесених як плата за акції не здійснювалося.
Статутний капітал складається з 481 штуки простих іменних акцій.
Протягом звітного періоду змін у кількості акцій, що перебувають в обігу не відбувалося.
Акції надають права акціонерам, передбачені законодавством. Додаткових прав або обмежень пов'язаних з
акціями немає.
Емітент не володіє акціями власного випуску.
Акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами відсутні.
Привілейовані акції не випускались.

За аналогічний
період

попереднього року



Генеральний директор __________ Перекрестов Анатолій Григорович

Головний бухгалтер __________ Цапенко Ольга Олександрівна



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУПідприємство___________________________________________________________ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСТАР" 23464995

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом )
за рік 2013 р.

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний

період
попереднього року

2014 01 01

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

3000 920 709

Повернення податків і зборів 3005 -- --
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- --
Цільового фінансування 3010 -- --
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 4199 2592
Надходження від повернення авансів 3020 5 38
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 1 --
Інші надходження 3095 57 33
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100 (83) (--)

Праці 3105 (1307) (1119)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (632) (529)
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (300) (257)
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (39) (42)
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (261) (215)
Витрачання на оплату авансів 3135 (2078) (1327)
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (4) (--)
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (--) (3)
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 (203) (--)
Інші витрачання 3190 (--) (254)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 575 -117
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 (114) (10)
Виплати за деривативами 3270 (--) (--)
Інші платежі 3290 (--) (--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -114 -10
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300 -- --

Отримання позик 3305 -- --
Інші надходження 3340 -- --
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 (--) (--)

Погашення позик 3350 -- --
Сплату дивідендів 3355 (--) (--)
Інші платежі 3390 (--) (--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- --
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 461 -127



1 2 3 4
Залишок коштів на початок року 3405 247 363
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -8 11
Залишок коштів на кінець року 3415 700 247

    Примiтки до Звiту про рух грошових коштiв.

Звiт про рух грошових коштiв складено за прямим методом.
У 2013р. товариство здiйснювало операцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть. Рух грошових коштiв у
iнвестицiйнiй сферi здiйснювався при придбаннi необоротних активiв та був пiдчинений задачам
операцiйної дiяльностi. 
Рух грошових коштiв у фiнансовiй сферi не вiдбувався. 
Фiнансовi iнвестицiї у 2013р. не здiйснювалися. 
Ненадiйнi операцiї у iнвестицiйнiй сферi вiдсутнi. 
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльнiстi за звiтний рiк складає 575 тис.грн.
Чистий рух грошових коштiв за звiтний рiк складає 461 тис.грн. З урахуванням залишку коштiв на початок
року у  247 тис.грн. та впливу змiни валютних курсiв на (мiнус 8) тис.грн. на кiнець 2013 року
товариство має у залишку 700 тис.грн. коштiв.
Коригування статей Звiту на iндекс iнфляцiї не проводилося.

Генеральний директор

Головний бухгалтер

________

________

Перекрестов Анатолiй Григорович

Цапенко Ольга Олександрiвна



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУПідприємство___________________________________________________________ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСТАР" 23464995

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Звіт про власний капітал
за рік 2013 р.

Стаття
Код
рядка зареєстрований

(пайовий)
капітал

2014 01 01

капітал у
дооцінках

додатковий
капітал

резервний
капітал

нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

неоплачений
капітал

вилучений
капітал

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000            5     --     --            3         2168     --     --         2176
Коригування:
Зміна облікової політики

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

Виправлення помилок 4010     --     --     --     --     --     --     --     --
Інші зміни 4090     --     --     --     --     --     --     --     --
Скоригований залишок на початок року 4095            5     --     --            3         2168     --     --         2176
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100     --     --     --     --          114     --     --          114
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     --     --     --     --     --     --     --     --
Разом змін у капіталі 4295     --     --     --     --          114     --     --          114
Залишок на кінець року 4300            5     --     --            3         2282     --     --         2290

     Примiтки до Звiту про власний капiтал. 

У 2013р. товариством отримано прибуток у розмiрi 114,0 тис.грн, що викликало вiдповiднi змiни власного капiталу. 
Статутний капiтал складається з 481 штук простих iменних акцiй загальною номiнальною вартiстю 4810,00 грн., номiнальною вартiстю однiєї акцiї 10,00 грн. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Неоплачена частина статутного капiталу вiдсутня - статутний капiтал сплачений повнiстю. 
Протягом звiтного перiоду змiн у кiлькостi акцiй, що перебувають в обiгу не вiдбувалося.
Емiтент не володiє акцiями власного випуску, викупу акцiй власної емiсiї у 2013р. не вiдбувався. 
Акцiї, зарезервованi для випуску згiдно з опцiонами та iншими контрактами вiдсутнi.
Привiлейованi акцiї не випускались.
Рiшення про нарахування дивiдендiв за пiдсумками 2012 року у звiтному 2013 роцi не приймалося у зв'язку з вiдсутнiстю прибутку. Дивiденди не нараховувались. 
Iнформацiя про нарахування дивiдендiв за звiтнiй перiод (2013 рiк)  не надається у зв'язку з вiдсутнiстю такий на дату складання рiчної звiтностi.
Коригування статей Звiту на iндекс iнфляцiї не проводилось.

Генеральний директор

Головний бухгалтер

________

________

Перекрестов Анатолiй Григорович

Цапенко Ольга Олександрiвна


