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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.
Голова правлiння    Пащенко О.В.

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

М.П.
23.04.2013

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента  

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОДЕФ"  

1.2. Організаційно-правова форма емітента  

Акціонерне товариство  

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  

14328187  

1.4. Місцезнаходження емітента  

м. Київ , Деснянський (райони м. Києва), 02222, м.Київ, пр-т. Маяковського, 43/2  

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  

(044) 546-0406 546-9891  

1.6. Електронна поштова адреса емітента  

refest05@emitent.net.ua  

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2013
 (дата)

2.2. Річна інформація опублікована у    
 (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці  в мережі Інтернет  
 (адреса сторінки)  (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств  
е) інформація про рейтингове агентство  
є) інформація про органи управління емітента  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток,
паїв) X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
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4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента  
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
г) інформація про похідні цінні папери  
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
звітного періоду X

14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

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

 

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

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

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

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

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
20. Основні відомості про ФОН  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
24. Правила ФОН  
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25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних
товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X

27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  

30. Примітки

У зв'язку зi змiнами в законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних
осiб - пiдприємцiв", в п. 3.2.1 наведено реквiзити виписки з Єдиного державного реєстру, яка
дiяла станом на 31.12.2012р., а в п. 3.2.3 - орган державної реєстрацiї, що видав цю виписку.
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. Емiтент не здiйснював рейтингової
оцiнки, у зв’язку iз цим iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня. Iнформацiя про органи
управлiння вiдсутня згiдно вимог Рiшення ДКЦПФР вiд 19.12.2006р. №1591. В складi акцiонерiв
емiтента вiдсутнi юридичнi особи, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента.
Iнформацiя про дивiденди не заповнювалась, у зв'язку iз прийнятими рiшеннями про не виплату
дивiдендiв на загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулись у 2013р. та 2012р. Емiтент не
здiйснював випускiв процентних, дисконтних, цiльових (безпроцентних) облiгацiй, похiдних
цiнних паперiв, а також iнших цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї. Протягом
звiтного року емiтент не здiйснював викуп власних акцiй. У зв'язку iз проведенням
дематерiалiзацiї акцiй товариства, сертифiкати акцiй вiдсутнi. У зв'язку з вiдсутнiстю
зареєстрованих випускiв iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв, бланки сертифiкатiв товариством не
замовлялись та не видавались. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї та обсяги
виробництва вiдсутня згiдно вимог Рiшення ДКЦПФР вiд 19.12.2006р. №1591, т.к. товариство не
займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної
дiяльностi. У емiтента вiдсутнi зобов’язання за одержаними кредитами, випусками облiгацiй,
iпотечними цiнними паперами, iншими цiнними паперами, у тому числi за похiдними цiнними
паперами, за сертифiкатами ФОН та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi.
Посадових осiб акцiонерного товариства, якi вiдповiдають за зберiгання протоколiв загальних
зборiв акцiонерiв, наглядової ради, правлiння, не має. Протоколи рiшень вказаних органiв
управлiння товариства зберiгають посадовi особи вказанi у вiдповiдному роздiлi звiту. У зв'язку
з вiдсутнiстю у емiтента випущених боргових цiнних паперiв, гарантiї третiх осiб за борговими
цiнними паперами вiдсутнi. У зв'язку з вiдсутнiстю у емiтента випущених iпотечних облiгацiй,
iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН iнформацiя до п. 15-24 цього змiсту вiдсутня. Звiту
про стан об'єкта нерухомостi не має, у зв'язку з вiдсутнiстю у емiтента випущених цiльових
облiгацiй. Iншi посадовi особи, крiм вказаних у звiтi, акцiями товариства не володiють. Згоди на
оприлюднення паспортних даних в усiх роздiлах звiту, фiзичними особами не надано.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОДЕФ"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "ТОДЕФ"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
02222
3.1.5. Область, район
м. Київ , Деснянський (райони м. Києва)
3.1.6. Населений пункт
м.Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
пр-т. Маяковського, 43/2
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
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3.2.1. Серія і номер свідоцтва
ААБ 149790
3.2.2. Дата державної реєстрації
20.10.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Деснянська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
546167.25
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
546167.25
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній
валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Український Професiйний Банк"
3.3.2. МФО банку
300205
3.3.3. Поточний рахунок
2600211250

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

Валютного рахунку не має  

3.3.5. МФО банку  

д/н  

3.3.6. Поточний рахунок  

д/н  

3.4. Основні види діяльності

47.11 [2010]Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованихмагазинах переважно продуктами харчування, напоями та
тютюновими виробами

68.20 [2010]Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
41.10 [2010]Органiзацiя будiвництва будiвель

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

Найменування юридичної особи
засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або

учасника
Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать

засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Приватне акцiонерне товариство
"ДУМ" 23159996

02222 м. Київ пр-т.
Маяковського, 36/7, кв.

142
4.78

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

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

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать
засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фiзичнi особи у кiлькостi 552 д/в д/в д/в 95.22

Усього 100

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 26 Середня чисельнiсть позаштатних
працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 3 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного
робочого часу (дня, тижня) (осiб): 3 Фонд оплати працi : у 2011р. - 1692,7 тис.грн.; у 2012р. - 1819,2тис.грн. Факти змiни
розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: у звiтному роцi вiдбулось
збiльшення витрат на оплату працi в сумi 126,5 тис.грн. або 7,47% вiд фонду оплати працi за попереднiй рiк. Збiльшення
витрат на оплату працi пов 'язане iз пiдвищенням у звiтному роцi заробiтної плати штатним працiвникам. Кадрова програма
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емiтента, спрямована на забезпечення постiйного високого рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента,
яка реалiзується шляхом прийняття на роботу фахiвцiв з досвiдом роботи вiдповiдного профiлю, а також вiдвiдування
працiвниками товариства курсiв пiдвищення квалiфiкацiї.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Т.в.о. Головного бухгалтера
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Барановська Юлiя Петрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1985
6.1.5. Освіта**
вища, Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка, фiлолог-перекладач
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «ТОДЕФ», секретар
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в натуральнiй формi посадовiй
особi емiтента не виплачувалась. Згоди фiзичної особи на оприлюднення її паспортних даних та розмiру заробiтної плати
не надано. Посадова особа призначена тимчасово на посаду Головного бухгалтера, згiдно Наказу Голови Правлiння
№49-К вiд 22.06.2012р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання  згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних про це зазначається  у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пащенко Олександр Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1972
6.1.5. Освіта**
вища, Київський торгово-економiчний iнститут, товарознавець
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "ДУМ", Голова Правлiння
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки зазначеної посадової особи визначенi статутом товариства та Положенням про Правлiння.
Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Судимостей за корисливi та посадовi
злочини посадова особа не має. Адмiнiстративнi штрафи не накладались. Згоди фiзичної особи на оприлюднення її
паспортних даних та розмiру заробiтної плати не надано. Обiймає за сумiсництвом посаду в iншому пiдприємствi:
Директор ПрАТ "ДУМ" 02222 м. Київ пр-т Маяковського, 36/7, кв. 142. У звiтному роцi посадова особа не змiнювалась.
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* Зазначається у разі надання  згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних про це зазначається  у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Аржековська Оксана Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1970
6.1.5. Освіта**
середня спецiальна , Київське ПТУ № 45, продавець
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Унiверсам № 19 "Фестивальний ", продавець
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки зазначеної посадової особи визначенi статутом товариства та Положенням про Наглядову
раду. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Судимостей за корисливi та
посадовi злочини посадова особа не має. Адмiнiстративнi штрафи не накладались. Згоди фiзичної особи на оприлюднення
її паспортних даних та розмiру заробiтної плати не надано. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. У
звiтному роцi посадова особа не змiнювалась.
* Зазначається у разі надання  згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних про це зазначається  у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мальцев Вiктор Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1949
6.1.5. Освіта**
вища, Черкаський педагогiчний iнститут, викладач
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "ФЕСТА", директор
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки зазначеної посадової особи визначенi статутом товариства та Положенням про Наглядову
раду. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Судимостей за корисливi та
посадовi злочини посадова особа не має. Адмiнiстративнi штрафи не накладались. Згоди фiзичної особи на оприлюднення
її паспортних даних та розмiру заробiтної плати не надано. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. У
звiтному роцi посадова особа не змiнювалась.
* Зазначається у разі надання  згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних про це зазначається  у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єфремова Любов Олексiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1959
6.1.5. Освіта**
середня спецiальна, Київський технiкум радянської торгiвлi
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «ФЕСТА», головний бухгалтер
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки зазначеної посадової особи визначенi статутом товариства та Положенням про Ревiзiйну
комiсiю. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Судимостей за корисливi та
посадовi злочини посадова особа не має. Адмiнiстративнi штрафи не накладались. Згоди фiзичної особи на оприлюднення
її паспортних даних та розмiру заробiтної плати не надано. У звiтному роцi посадова особа працювала за сумiництвом на
наступних пiдприємствах: ПАТ "ТОДЕФ" (мiсцезнаходження: 02222 м. Київ, пр-т. Маяковського, 43/2) ТОВ "Фiрма
Тодiсеоп ЛТД" (мiсцезнаходження: 02222 м. Київ вул. Береттi, 5 кв. 235). У звiтному роцi посадова особа не змiнювалась.
* Зазначається у разі надання  згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі  ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних про це зазначається  у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пащенко Василь Трохимович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1941
6.1.5. Освіта**
вища, Київський торгово-економiчний iнститут, товарознавець
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
27
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
КП "Торговий дiм "Фестивальний", директор.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки зазначеної посадової особи визначенi статутом товариства та Положенням про Наглядову
раду. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Судимостей за корисливi та
посадовi злочини посадова особа не має. Адмiнiстративнi штрафи не накладались. Згоди фiзичної особи на оприлюднення
її паспортних даних та розмiру заробiтної плати не надано. Обiймає посаду в iншому пiдприємствi: директор за
сумiсництвом ПрАТ "ФЕСТА" (02222 м. Київ пр-т Маяковського, 43/2). У звiтному роцi посадова особа не змiнювалась.
* Зазначається у разі надання  згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних про це зазначається  у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Правлiння
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6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пащенко Сергiй Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1976
6.1.5. Освіта**
вища, Київський торгово-економiчний унiверситет, товарознавець
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ТОДЕФ", виконавчий директор
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки зазначеної посадової особи визначенi статутом товариства та Положенням про Правлiння.
Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Судимостей за корисливi та посадовi
злочини посадова особа не має. Адмiнiстративнi штрафи не накладались. Згоди фiзичної особи на оприлюднення її
паспортних даних та розмiру заробiтної плати не надано. Обiймає посаду в iншому пiдприємствi: директор за
сумiсництвом ТОВ "Фiрма Тодiсеоп ЛТД" (мiсцезнаходження: 02222 м. Київ вул. Береттi, 5 кв. 235). У звiтному роцi
посадова особа не змiнювалась.
* Зазначається у разі надання  згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних про це зазначається  у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кулинич Лiдiя Петрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1957
6.1.5. Освіта**
Середня Київська загальноосвiтня школа №2
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ТОДЕФ", завiдуюча господарством
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки зазначеної посадової особи визначенi статутом товариства та Положенням про Наглядову
раду. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Судимостей за корисливi та
посадовi злочини посадова особа не має. Адмiнiстративнi штрафи не накладались. Згоди фiзичної особи на оприлюднення
її паспортних даних та розмiру заробiтної плати не надано. Посад на iнших пiдприємствах не займає. У звiтному роцi
посадова особа не змiнювалась.
* Зазначається у разі надання  згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних про це зазначається  у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рижий Володимир Iванович
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6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1955
6.1.5. Освіта**
вища, Київський державний унiверситет, юрист
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Київський державний унiверситет, викладач
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки зазначеної посадової особи визначенi статутом товариства та Положенням про Наглядову
раду. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Судимостей за корисливi та
посадовi злочини посадова особа не має. Адмiнiстративнi штрафи не накладались. Згоди фiзичної особи на оприлюднення
її паспортних даних та розмiру заробiтної плати не надано. Обiймає посаду в iншому пiдприємствi Президент ПП
"Юридичне бюро Рижого" 03150 м. Київ вул. Боженка, 79. Президент ПП "Повiтряно-правова академiя Рижого " 03150 м.
Київ вул. Боженка, 79. У звiтному роцi посадова особа не змiнювалась.
* Зазначається у разі надання  згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних про це зазначається  у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище,
ім'я, по
батькові
посадової
особи

Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер,

дата видачі, орган, який
видав)* або

ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної

особи

Дата
внесення

до
реєстру

Кількість
акцій

(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Член
Наглядової

ради

Аржековська
Оксана

Володимирiвна
д/н д/н д/н 29.06.1998 411 0.018813 411 0 0 0

Член
Правлiння

Пащенко
Сергiй

Васильович
д/н д/н д/н 22.04.2005 552184 25.2754 552184 0 0 0

Член
Наглядової

ради

Кулинич Лiдiя
Петрiвна д/н д/н д/н 22.04.2005 1000 0.045774 1000 0 0 0

Член
Наглядової

ради

Мальцев
Вiктор

Михайлович
д/н д/н д/н 22.04.2005 6613 0.3027 6613 0 0 0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Єфремова
Любов

Олексiївна
д/н д/н д/н 23.07.2007 50 0.002289 50 0 0 0

Голова
Правлiння

Пащенко
Олександр
Васильович

д/н д/н д/н 22.04.2005 375433 17.1849 375433 0 0 0

Голова
Наглядової

ради

Пащенко
Василь

Трохимович
д/н д/н д/н 22.04.2005 737567 33.761041 737567 0 0 0

Член
Наглядової

ради

Рижий
Володимир

Iванович
д/н д/н д/н 22.04.2005 4804 0.219896 4804 0 0 0

Усього 1678062 76.810813 1678062 0 0 0

* Зазначається у разі надання  згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування
юридичної

особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ Місцезнаходження

Дата
внесення

до
реєстру

Кількість
акцій

(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

Прізвище, ім'я,
по батькові

фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав

паспорт**

Дата
внесення

до
реєстру

Кількість
акцій

(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

Пащенко Василь
Трохимович д/н д/н д/н 22.04.2005 737567 33.761041 737567 0 0 0

Пащенко Сергiй
Васильович д/н д/н д/н 22.04.2005 552184 25.2754 552184 0 0 0

Пащенко
Олександр
Васильович

д/н д/н д/н 22.04.2005 375433 17.1849 375433 0 0 0

Усього 1665184 76.221341 1665184 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. 
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид
загальних
зборів*

чергові позачергові

X  

Дата
проведення 28.02.2012

Кворум
зборів** 81.75

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Звiт правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ
“ТОДЕФ” за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2012 рiк. 2. Затвердження рiчного звiту та балансу
за 2011 рiк. 3. Про розподiл та використання прибутку  за 2011 рiк. 4. Звiт Наглядової Ради товариства про її дiяльнiсть за 2011 рiк та
затвердження звiту. 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк та затвердження звiту. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань
порядку денного: Правлiння за погодженням iз Наглядовою радою. Результати розгляду питань порядку денного: По першому
питанню вирiшили звiт Правлiння Товариства «Про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «ТОДЕФ» » в 2011 роцi –
затвердити, роботу Правлiння за 2011 рiк визнати задовiльною. По другому питанню вирiшили затвердити рiчний звiт та баланс за
2011 рiк з валютою  балансу станом на 31. 12. 2011 рiк – 7886,6 тис. грн. По третьому питанню вирiшили: 1. Розподiл та використання
прибутку за 2011 рiк – затвердити. 2. Напрацьований прибуток в 2011 роцi у сумi 457,9 тис. грн. направити на розвиток пiдприємства.
По четвертому питанню вирiшили: 1. Звiт Наглядової ради – затвердити. 2. Наглядовiй радi здiйснювати контроль за
фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння та проводити заходи по забезпеченню дохiдностi пiдприємства. По п'ятому питанню
вирiшили: 1. Акт Ревiзiйної комiсiї – затвердити. 2. Ревiзiйнiй комiсiї проводити постiйний контроль за господарською дiяльнiстю
Правлiння згiдно з Законом “Про акцiонернi товариства”, Статуту ПАТ “ТОДЕФ”, Положення про ревiзiйну комiсiю ПАТ “ТОДЕФ”.
Загальнi збори акцiонерiв вiдбулись. Позачерговi збори у звiтному роцi не проводились.

 
                            10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної     Публiчне акцiонерне товариство "Український Професiйний
особи або прізвище, ім'я та по          Банк"
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма          Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   19019775
Місцезнаходження                             вул.М.Раскової,15, м.Київ, Днiпровський (райони м. Києва),
                                                              02660

Номер ліцензії або іншого                  АГ №399379
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документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що           Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого      25.10.2010
документа
Міжміський код та телефон               (044) 568 52 36
Факс                                                    568 52 36
Вид діяльності                                    Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну
                                                             дiяльнiсть зберiгача
Опис: Особа, яка надає послуги зберiгача, була обрана у зв'язку iз дематерiалiзацiєю акцiй.

 

Повне найменування юридичної     Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій
особи або прізвище, ім'я та по           цінних паперів"
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма          Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   35917889
Місцезнаходження                             вул. Тропініна, 7-Г, м. Київ, Шевченківський р-н (райони м.
                                                             Києва), 04107

Номер ліцензії або іншого                  498004
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що           ДКЦПФР
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого      19.11.2009
документа
Міжміський код та телефон               (044) 5854240 (вн.тел. 1015, 1016)
Факс                                                    5854240 (вн. тел. 1090, 1089, 1019)
Вид діяльності                                    Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну
                                                             дiяльнiсть депозитарiю
Опис: Особа, яка надає товариству послуги депозитарію, була обрана у зв'язку із зміною
форми існування акцій товариства на бездокументарну.
 
Повне найменування юридичної     ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФIРМА
особи або прізвище, ім'я та по          "СЕРВIС-АУДИТ"
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма          Приватне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   32205930
Місцезнаходження                             вул.Героїв Днiпра,41, м. Київ, Оболонський р-н. (райони м.
                                                             Києва), 04209

Номер ліцензії або іншого                  3090
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що           Аудиторська палата України
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого       26.12.2002
документа
Міжміський код та телефон               (044)501 2641
Факс                                                    501 2641
Вид діяльності                                    Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги



zvit.htm[31.03.2015 12:36:02]

                                                             емiтенту
Опис: Аудиторськa фiрмa, якa надає аудиторськi послуги емiтенту, була змінена у зв'язку із
запропонованими нижчими тарифами на обслуговування. Рішення про зміну аудиторської
фірми прийнято Наглядовою радою товариства.
 
Повне найменування юридичної     Вiдкрите акцiонерне товариство Нацiональна акцiонерна
особи або прізвище, ім'я та по          страхова компанiя "Оранта"
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма          Відкрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   00034186
Місцезнаходження                             вул. Жилянська, 75, м.Київ, Шевченкiвський (райони м.
                                                             Києва), 01032

Номер ліцензії або іншого                  360287
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що           Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
видав ліцензію або інший                 України
документ
Дата видачі ліцензії або іншого                                                                                                    05.09.2007
документа
Міжміський код та телефон               (044) 537-58-01
Факс                                                    537-58-99
Вид діяльності                                    Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис: Товариство користується послугами зi страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв
наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника).

 

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував

випуск

Міжнародний
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

23.07.2010 264/10/1/10

Територiальне
управлiння

ДКЦПФР в м.
Києвi та

Київськiй обл.

UA4000081350
Акція проста

бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні 0.25 2184669 546167.25 100

Опис

Акцiї Товариства розмiщенi в повному обсязi. У лiстингу жодної бiржi не перебувають. Торгiвля цiнними паперами
Товариства на бiржовому ринку не здiйснювалася, iншi цiннi папери не випускалися. Торгiвля цiнними паперами емiтента на
зовнiшнiх ринках не здiйснюється. У звiтному роцi факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не
було. Рiшення щодо додаткового розмiщення акцiй, або їх анулювання не приймались.

 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Унiверсам "Фестивальний" збудовано та введено в експлуатацiю в сiчнi 1986 року. Пiсля введення в експлуатацiю
пiдприємство було лiдером торговельної дiяльностi серед унiверсамiв м. Києва. В процесi приватизацiї було утворено
Колективне пiдприємство "Торговий дiм "Фестивальний". Пiсля придбання всього пакету акцiй, що належав державi в
особi Регiонального фонду держмайна в м. Києвi було утворене Вiдкрите акцiонерне товариство "ТОДЕФ", яке
зареєстроване 20 жовтня 1994 року Ватутiнською районною радою м. Києва, код ЄДРПОУ 14328187. У звiтному роцi
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товариство змiнило свою назву на Публiчне акцiонерне товариство "ТОДЕФ"
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні
підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній
структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Виконавчий орган ПАТ "ТОДЕФ" - правлiння, очолює голова правлiння. Управлiння пiдприємством здiйснюється через
пiдроздiли спецiалiстiв. Голова правлiння координує роботу спецiалiстiв та начальникiв вiддiлiв. На пiдприємствi
утворено вiддiл з продажу промислових товарiв з такими секцiями: дитячих товарiв та канцтоварiв; посуду та кришталю;
господарчих та електротоварiв; жiночого, чоловiчого та дитячого одягу та взуття, галантереї. Працює вiддiл кафетерiй,
який очолює зав.вiддiлом. Технiчне обслуговування торговельного та холодильного обладнання, всiх iнженерних
комунiкацiй здiйснює iнженерно-технiчна група, яку очолює головний iнженер. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та
представництв не має.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та
результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та
оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Фiнансовий облiк та фiнансова звiтнiсть пiдприємства пiдготовлена вiдповiдно до вимог закону України "Про
бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року, базується на принципах i методах
передбачених Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, затвердженими Мiнiстерством фiнансiв України та
зареєстрованими в Мiнiстерствi юстицiї України. Бухгалтерський облiк ведеться з використанням комп'ютерної програми
бухгалтерського облiку "1С.Бухгалтерия". ОСНОВНI ЗАСОБИ вiдображаються в облiку за фактичними витратами на їх
придбання. В облiк основних засобiв зараховують об’єкти вартiстю бiльше 1000,00 грн. без ПДВ, термiном експлуатацiї
бiльше 365 днiв. Амортизацiя основних засобiв нараховується згiдно вимог Податкового кодексу України метод
амортизацiї прямолiнiйний. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ вiдображається по чистiй реалiзацiйнiй вартостi.
ДОХОДИ та ВИТРАТИ. Доходи товариства визнаються пiд час збiльшення активу або зменшення зобов 'язань вiдповiдно
до П(С)БО № I5 "Доходи". Доход вiд реалiзацiї продукцiї визнається у вiдповiдностi з методом нарахувань при
вiдвантаженi продукцiї. Доход зменшується на суму знижок та повернень продукцiї покупцям. Витрати облiковуються
згiдно П(с)БО № 16 "Витрати". ПОДАТКИ. Нарахування податкiв здiйснюється згiдно дiючого податкового кодексу
України, вiдповiдно (iз змiнами та доповненнями), Закону України "Про податок на додану вартiсть" вiд 03.04.1997р. №
168/97-ВР (iз змiнами та доповненнями) тощо. Iнвестицiй в 2011 роцi не було. Витрати на податки розрахованi у
вiдповiдностi до дiючого законодавства України. Емiсiй цiнних паперiв у 2011 роцi не було.
Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФIНАНСОВОЇ
ЗВIТНОСТI ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОДЕФ" станом на 31 грудня 2012 року Адресат:
Власники цiнних паперiв, керiвництво ПАТ "ТОДЕФ" § 1. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ 1.1. Основнi вiдомостi про юридичну
особу: Найменування повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОДЕФ" скорочене
найменування: ПАТ "ТОДЕФ" органiзацiйно-правова форма: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО код за ЄДРПОУ: 14328187
далi за текстом: Товариство Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю серiя, номер: ААБ 149790 номер запису:
10661050011001407 дата державної реєстрацiї: 22.10.1994 орган, що видав свiдоцтво: Деснянська районна в мiстi Києвi
державна адмiнiстрацiя Мiсцезнаходження мiсцезнаходження згiдно з реєстрацiйними документами: Україна, 02222,
м.Київ, Деснянський р-н, просп.Маяковського,43/2 адреса для поштових повiдомлень: Україна, 02222, м.Київ,
Деснянський р-н, просп.Маяковського,43/2 Контактнi реквiзити тел./факс: (044)546 0406, 546 9891 веб-сайт:
http://todefzvit.key.ua електронна поштова адреса: refest05@emitent.net.ua Унiверсам "Фестивальний" збудовано та введено
в експлуатацiю в сiчнi 1986 року. Пiсля введення в експлуатацiю пiдприємство було лiдером торговельної дiяльностi
серед унiверсамiв м.Києва. В процесi приватизацiї було утворено Колективне пiдприємство "Торговий дiм
"Фестивальний". Пiсля придбання всього пакету акцiй, що належав державi в особi Регiонального фонду держмайна в м.
Києвi було утворене Вiдкрите акцiонерне товариство "ТОДЕФ", яке зареєстроване 20 жовтня 1994 року Ватутiнською
районною радою м.Києва, код ЄДРПОУ 14328187. У 2011 роцi товариство змiнило свою назву на Публiчне акцiонерне
товариство "ТОДЕФ". Змiни до статутних документiв (Дата, Суть змiн): - , За звiтний перiод змiн до Статуту Товариства
не було. Основнi види дiяльностi, за КВЕД(Код, Назва виду дiяльностi): - 47.11, Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих
магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами - 68.20, Надання в оренду й
експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна - 41.10, Органiзацiя будiвництва будiвель Протягом перiоду,
що перевiрявся, Товариство здiйснювало види д iяльностi, що передбаченi статутними документами. Перелiк лiцензiй
(свiдоцтв, дозволiв) Товариства на провадження певних видiв дiяльностi(Серiя, №, Термiн дiї з - по, Назва лiцензiї
(свiдоцтва, дозволу), Орган, що видав лiцензiю): - , з по , Товариство не отримувало лiцензiй на провадження певних
видiв дiяльностi., Станом на 31 грудня 2012 року, Товариство має такi основнi поточнi рахунки(Номер рахунку, Назва
установи банку, МФО, Валюта): - 2600211250, ПАТ "УПБ", 300205, UAH 1.2. Опис аудиторської перевiрки Мета
перевiрки – пiдтвердження достовiрностi, попередньої фiнансової звiтностi Товариства та вiдповiдностi показникiв
нормативам, установлених чинним законодавством. При формуваннi висновку застосовувалися: "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 19.12.2006р. №1591; "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними
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учасниками фондового ринку", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд
19.12.2006р. №1528;"Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм
емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затвердженi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
29.08.2011р. №1360; Роз'яснення Нацiональної комiсiї цiнних паперiв та фондового ринку "Про порядок застосування
частини шостої статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" щодо розкриття iнформацiї вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 09.02.2012р. №270. При перевiрцi
аудитори керувались стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток, включаючи
iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалi разом - "Попередня
фiнансова звiтнiсть"). Аудиторська перевiрка здiйснена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв контролю
якостi, аудиту, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема МСА700 "Формування думки та надання звiту
щодо фiнансової звiтностi", 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора",706 "Пояснювальнi параграфи та
параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", Кодексу Етики Професiйних бухгалтерiв з урахуванням вимог
Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть". Перелiк фiнансових звiтiв, якi складають повний комплект фiнансової
звiтностi Товариства, складає: - Баланс станом на 31.12.2012 року (форма №1, код за ДКУД 1801001); - Звiт про фiнансовi
результати за 2012 р. (форма №2, код за ДКУД 1801003); - Звiт по рух грошових коштiв за 2012 р. (форма №3, код за
ДКУД 1801004); - Звiт про власний капiтал за 2012 р. (форма №4, код за ДКУД 1801005); Пiдготовка попередньої
фiнансової звiтностi вимагають використання певних ключових бухгалтерських оцiнок. Окрiм цього, вiд управлiнського
персоналу вимагається використання думок в процесi застосування облiкової полiтики пiдприємства. §2 ОПИС
ВIДПОВIДАЛЬНОСТi УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПIДГОТОВКУ ТА ДОСТОВIРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ
ФiНАНСОВИХ ЗВIТiВ Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення Попередньої фiнансової звiтностi
вiдповiдно до МСФЗ несе управлiнський персонал Товариства, а саме Голова Правлiння Пащенко Олександр Васильович,
Т.в.о. Головного бухгалтера Барановська Юлiя Петрiвна. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку,
впровадження та використання систем облiку i внутрiшнього контролю, якi забезпечують пiдготовку та достовiрне
представлення Попередньої фiнансової звiтностi, вiдсутнiсть в них суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або
помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок для вiдповiдних обставин. §3
ОПИС ВIДПОВIДАЛЬНОСТI АУДИТОРА ЗА НАДАННЯ ВИСНОВКУ (ЗВIТУ) СТОСОВНО ФIНАНСОВОЇ
IНФОРМАЦIЇ Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, iншого
надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить
суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно
сум та iнформацiї, яка розкрита у попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур ґрунтується на судженнi аудитора,
включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень попередньої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, якi стосуються складання i
достовiрного подання попередньої фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю ПАТ "ТОДЕФ". Аудит включає
також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським
персоналом, та загального подання попередньої фiнансової звiтностi. На нашу думку, аудиторськi докази, отриманi
аудитором, є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки.
§4 ДУМКА АУДИТОРА ЩОДО ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ВIДПОВIДНО ДО МСА 700
"ФОРМУЛЮВАННЯ ДУМКИ ТА НАДАННЯ ЗВIТУ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI", МСА 705 "МОДИФIКАЦiЯ
ДУМКИ У ЗВIТI НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА" ТА IНШИХ СТАНДАРТIВ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПIДГОТОВКИ
АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ Структура повного комплекту попередньої фiнансової звiтностi ПАТ "ТОДЕФ", станом
на 31.12.2012 року, включає баланс, звiт про фiнансовi результати, власний капiтал, рух грошових коштiв та примiтки до
рiчної фiнансової звiтностi. В ходi перевiрки аудитором було дослiджено облiкову систему Товариства. Використанi на
Товариствi принципи бухгалтерського облiку в цiлому вiдповiдають концептуальнiй основi попередньої фiнансової
звiтностi передбаченiй МСФЗ. Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису в
цiлому у вiдповiдностi з Планом рахункiв бухгалтерського облiку. Облiк Товариства автоматизований, ведеться на
комп'ютерi iз застосуванням бухгалтерської програми. На пiдставi проведених аудитором тестiв можна зазначити, що
бухгалтерський облiк ведеться Товариством у загальному вiдповiдно до вимог МСФЗ та iнших нормативних документiв з
питань органiзацiї бухгалтерського облiку, документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Аудитор не вiв
спостереження за проведенням iнвентаризацiї в Товариствi, оскiльки дата проведення передувала складанню договiрних
вiдносин щодо перевiрки та пiдтвердження звiтностi Товариства за 2012 р.. Аудитор не має змоги отримати достатнi i
прийнятнi аудиторськi докази для обґрунтування думки, проте доходить висновку, що можливий вплив на попередню
фiнансову звiтнiсть, невиявлених викривлень, якщо такi є, не може бути суттєвим, вiдповiдно до МСА 705 "Модифiкацiя
думки у звiтi незалежного аудитора". На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у даному параграфi,
можна зробити висновок, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення
незалежної умовно-позитивної думки. Дiйсний фiнансовий стан та результат дiяльностi ПАТ "ТОДЕФ" в цiлому
вiдповiдає попереднiй фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2012 року. Визначена концептуальна основа попередньої
фiнансової звiтностi, використана при складаннi фiнансових звiтiв та iнформацiя в цих звiтах, вiдповiдає дiючому
законодавству України в сферi бухгалтерського облiку та звiтностi i МСФЗ. §5 РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО
ОКРЕМИХ КОМПОНЕНТIВ ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ Формування викладеної Аудитором думки щодо фiнансової
звiтностi ПАТ "ТОДЕФ"базується на результатах перевiрки окремих її статей. В ходi аудиту зроблено наступнi висновки
про розкриття цих статей у фiнансовiй звiтностi Товариства. Розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до
встановлених нормативiв Облiк необоротних активiв Нематерiальнi активи та їх амортизацiя: На балансi Товариства,
станом на 31.12.2012 року, нематерiальнi активи вiдсутнi. Основнi засоби i iнвестицiйна нерухомiсть: Облiк та
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нарахування зносу основних засобiв, станом на 31.12.2012 року, здiйснювався Товариством вiдповiдно вимогам i методам
МСБО 16 "Основнi засоби". Вiдповiдно до вимог МСБО 16, Товариство застосовувало прямолiнiйний метод нарахування
амортизацiї. За даними фiнансової звiтностi на балансi Товариства облiковувалися основнi засоби за первiсною вартiстю
у сумi 6 942 тис.грн. Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв складає 3 389 тис.грн., залишкова вартiсть становить
3 553 тис.грн. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї на балансi Товариства, станом на 31.12.2012 року, вiдсутнi. Iнвестицiйна
нерухомiсть на балансi Товариства, станом на 31.12.2012 року, вiдсутня. Фiнансовi iнвестицiї та iншi необоротнi активи:
Облiк фiнансових iнвестицiй, станом на 31.12.2012 року, здiйснювався Товариством вiдповiдно вимогам и методам МСФЗ
"Фiнансовi iнвестицiї". Вартiсть зазначених довгострокових фiнансових iнвестицiй становить 1 813 тис.грн., зокрема: -
iншi фiнансовi iнвестицiї складає 1 813 тис.грн. Довгострокова дебiторська заборгованiсть на балансi Товариства, станом
на 31.12.2012 року, вiдсутня. Вартiсть iнших необоротних активiв Товариства становить 265 тис.грн. Облiк оборотних
активiв Запаси: Облiк запасiв ведеться Товариством згiдно МСФЗ та нормами передбаченими облiковою полiтикою.
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група. Станом на 31.12.2012 року, вартiсть
запасiв становить 30 тис.грн., у тому числi: - Виробничi запаси складають 30 тис.грн. - Поточнi бiологiчнi активи
складають 0 тис.грн. - Незавершене виробництво складають 0 тис.грн. - Готова продукцiя складають 0 тис.грн. - Товари
складають 0 тис.грн. Станом на 31.12.2012 року Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає: - чиста
реалiзацiйна вартiсть становить 845 тис.грн. - первiсна вартiсть становить 845 тис.грн. - резерв сумнiвних боргiв
становить 0 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть, станом на 31.12.2012 року, складає 378 тис.грн. На балансi
Товариства, станом на 31.12.2012 року, векселi одержанi в оплату готової продукцiї вiдсутнi. Поточнi фiнансовi
iнвестицiї, станом на 31.12.2012 року, на балансi Товариства не облiковувались. Грошовi кошти та їх еквiваленти: 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 15.02.04р. №637. Залишок грошових коштiв в нацiональнiй валютi, станом на 31.12.2012 року, складає 884
тис.грн., у тому числi в касi - 1 тис.грн., в iноземнiй валютi - 0 тис.грн. (гривневий еквiвалент за курсом НБУ). Iншi
оборотнi активи, станом на 31.12.2012 року, на балансi Товариства, вiдсутнi. Витрати майбутнiх перiодiв, станом на
31.12.2012 року, на балансi Товариства, не облiковувались. Доходи майбутнiх перiодiв, станом на 31.12.2012 року, на
балансi Товариства складають 420 тис.грн. На думку аудитора, станом на 31.12.2012 року, попередня фiнансова звiтнiсть в
цiлому справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про наявнi необоротнi та оборотнi активи ПАТ "ТОДЕФ",
загальною сумою 7 768 тис.грн., вiдповiдно до МСФЗ. Товариство в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги
стосовно дотримання принципiв бухгалтерського облiку активiв та їх вiдображення в фiнансовiй звiтностi, станом на
31.12.2012 року. Розкриття iнформацiї про зобов 'язання вiдповiдно до встановлених нормативiв Забезпечення таких
витрат i платежiв, станом на 31.12.2012 року, на балансi Товариства, не облiковувались. Довгостроковi зобов 'язання,
станом на 31.12.2012 року, на балансi Товариства, вiдсутнi. Визнання, облiк та оцiнка поточних зобов 'язань здiйснювались
вiдповiдно до МСФЗ "Зобов'язання". Сума поточних зобов 'язань, станом на 31.12.2012 року, складає 1 313 тис.грн., у тому
числi: - Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить 1 000 тис.грн. Вартiсть поточних зобов 'язань за
розрахунками складає 293 тис.грн., у тому числi: - з бюджетом становить 190 тис.грн. - зi страхування становить 34
тис.грн. - з оплати працi становить 69 тис.грн. Зобов'язання, пов 'язанi з необоротними активами та групами вибуття,
утримуваними для продажу, станом на 31.12.2012 року, на балансi Товариства, не облiковувались. Iншi поточнi
зобов 'язання, станом на 31.12.2012 року, становлять 20 тис.грн. Розрахунки по заробiтнiй платi та з пiдзвiтними особами
проводились у звiтному роцi вiдповiдно до чинного законодавства. Розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно
до встановлених нормативiв Формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про власний капiтал та розкриття її у
фiнансовiй звiтностi здiйснюється у загальнiй вiдповiдностi до вимог МСФЗ, з дотриманням вимог законодавчих актiв та
нормативних документiв України. Склад та структура власного капiталу на балансi Товариства, станом на 31.12.2012 року,
представленi наступним чином: - Статутний капiтал складає 546 тис.грн. - Додатковий вкладений капiтал складає 5 234
тис.грн. - Резервний капiтал складає 138 тис.грн. - Нерозподiлений прибуток складає 117 тис.грн. За даними
бухгалтерського облiку величина власного капiталу ПАТ "ТОДЕФ", станом на 31.12.2012 року, складає 6 035 тис.грн. В
цiлому вiдображення власного капiталу в балансi Товариства вiдповiдає вимогам МСФЗ. Вiдповiднiсть розмiру
статутного капiталу Товариства установчим документам: Станом на 31.12.2012 року, розмiр заявленого статутного
капiталу ПАТ "ТОДЕФ" складає 546 167,25 грн., який подiлено на 2 184 669 простих iменних акцiй номiнальною
вартiстю 0,25 гривень кожна, що вiдповiдає зареєстрованому Статуту Товариства (внесення вiдповiдного запису до
Єдиного державного реєстру Деснянської районної у м.Києвi державної адмiнiстрацiєю 16.03.2011р. за №1 066 105 0011
001407). Про сплату статутного капiталу Товариства у встановленi законодавством термiни: Станом на 31.12.2012 року,
статутний капiтал Товариства сплачено в повному обсязi та встановленi законодавством термiни у розмiрi 546 167,25 грн.
Розкриття iнформацiї щодо вартостi чистих активiв Товариства: Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства
визначається як рiзниця мiж вартiстю активiв та вартiстю зобов 'язань. Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства
проведений у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних
товариств, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485. Згiдно
з вимогами п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України та виходячи з того, що вартiсть чистих активiв ПАТ "ТОДЕФ", станом
на 31.12.2012 року, складає 6 455,0 тис.грн. та на 5 909,0 тис.грн. бiльше, нiж розмiр статутного капiталу Товариства (546
тис.грн.),статутний капiтал не пiдлягає зменшенню i Товариство продовжує свою звичайну дiяльнiсть. Iнформацiя про
випуск акцiй Товариства: Дата реєстрацiї випуску: 24.10.1994 Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску: 156.1.94
Найменування органу, що зареєстрував випуск: Мiнiстерство фiнансiв України Мiжнародний iдентифiкацiйний номер:
вiдсутнiй Тип цiнного паперу: Акцiї Простi iменнi Форма iснування: Документарна Номiнальна вартiсть акцiй (грн.): 0,25
Кiлькiсть акцiй(штук): 254 313 Загальна номiнальна вартiсть(грн.): 63 578,25 Частка у статутному капiталi(у вiдсотках):
100,00 Примiтки: Формування статутного капiталу. Всi акцiї розмiщенi та оплаченi у повному обсязi. Свiдоцтво
Анульовано. Дата реєстрацiї випуску: 24.12.1995 Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску: 600/1/95 Найменування
органу, що зареєстрував випуск: Мiнiстерство фiнансiв України Мiжнародний iдентифiкацiйний номер: вiдсутнiй Тип
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цiнного паперу: Акцiї Простi iменнi Форма iснування: Документарна Номiнальна вартiсть акцiй (грн.): 0,25 Кiлькiсть
акцiй(штук): 80 000 Загальна номiнальна вартiсть(грн.): 20 000,00 Частка у статутному капiталi(у вiдсотках): 100,00
Примiтки: Iндексацiя основних фондiв. Всi акцiї розмiщенi та оплаченi у повному обсязi. Свiдоцтво Анульовано. Дата
реєстрацiї випуску: 08.05.1996 Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску: 249/1/96 Найменування органу, що зареєстрував
випуск: Мiнiстерство фiнансiв України Мiжнародний iдентифiкацiйний номер: вiдсутнiй Тип цiнного паперу: Акцiї
Простi iменнi Форма iснування: Документарна Номiнальна вартiсть акцiй (грн.): 0,25 Кiлькiсть акцiй(штук): 1 850 356
Загальна номiнальна вартiсть(грн.): 462 589,00 Частка у статутному капiталi(у вiдсотках): 100,00 Примiтки: Додатковий
випуск акцiй. Всi акцiї розмiщенi та оплаченi у повному обсязi. Свiдоцтво Анульовано. Дата реєстрацiї випуску:
29.06.1998 Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску: 499/10/1/98 Найменування органу, що зареєстрував випуск:
Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй областi
Мiжнародний iдентифiкацiйний номер: вiдсутнiй Тип цiнного паперу: Акцiї Простi iменнi Форма iснування:
Документарна Номiнальна вартiсть акцiй (грн.): 0,25 Кiлькiсть акцiй(штук): 2 184 669 Загальна номiнальна вартiсть(грн.):
546 167,25 Частка у статутному капiталi(у вiдсотках): 100,00 Примiтки: Додатковий випуск акцiй. Всi акцiї розмiщенi та
оплаченi у повному обсязi. Свiдоцтво Анульовано. Дата реєстрацiї випуску: 23.07.2010 Номер свiдоцтва про реєстрацiю
випуску: 264/10/1/10 Найменування органу, що зареєстрував випуск: Територiальне управлiння Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй областi Мiжнародний iдентифiкацiйний номер: UA4000081350
Тип цiнного паперу: Акцiї Простi iменнi Форма iснування: Бездокументарна Номiнальна вартiсть акцiй (грн.): 0,25
Кiлькiсть акцiй(штук): 2 184 669 Загальна номiнальна вартiсть(грн.): 546 167,25 Частка у статутному капiталi(у
вiдсотках): 100,00 Примiтки: Змiна свiдоцтва у зв’язку з переведенням акцiй iз документарної форми iснування в
бездокументарну. Всi акцiї розмiщенi та оплаченi у повному обсязi. Свiдоцтво Зареєстровано. Вiдомостi про юридичних
осiб, послугами яких користується Товариство, станом на 31.12.2012 року: Професiйну депозитарну дiяльнiсть
депозитарiю Товариства здiйснює ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ
ЦIННИХ ПАПЕРIВ", код за ЄДРПОУ: 35917889, мiсцезнаходження: Україна, 04107, м.Київ, Шевченкiвський р-н,
вул.Тропiнiна,7-Г, тел./факс: (044)585 4242, 585 4242, Лiцензiя: Професiйна  дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв за №АВ 498004 вiд 27.05.2009р. видано Державною
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв Товариства
здiйснює ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК", код за ЄДРПОУ:
19019775, мiсцезнаходження: Україна, 02660, м.Київ, Днiпровський р-н, вул.М.Раскової,15, Лiцензiя: Професiйна
дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв за №АГ
399379 вiд 31.10.2010р. видано Державної комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Послугами торгiвця цiнними
паперами (андерайтинг) Товариство не користується, договiр не укладався. Послугами торгiвця цiнними паперами
(брокерська дiяльнiсть) Товариство не користується, договiр не укладався. Професiйнi страховi послуги Товариству
здiйснює ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"ОРАНТА", код за ЄДРПОУ: 00034186, мiсцезнаходження: Україна, 01032, м.Київ, Печерський р-н, вул.Воровського,22,
тел./факс: (044)538 1734, 538 1734, Свiдоцтво: У формi добровiльного: страхування майна[крiм залiзничного, наземного,
повiтряного, водного, транспорту,(морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту ), вантажiв та багажу
(вантажобагажу)] за №АВ 299678 вiд 16.03.2007р. видано Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України. Iнформацiя про власникiв iменних цiнних паперiв емiтента: Згiдно зведеного облiкового реєстру власникiв
iменних цiнних паперiв ПАТ "ТОДЕФ", станом на 31.12.2012 року, загальна чисельнiсть акцiонерiв складає 553 осiб, якi
володiють 2 184 669 простих iменних акцiй, у тому числi: - фiзичних осiб складає 552 акцiонерiв, яким належить 2 080
251 простих iменних акцiй - юридичних осiб складає 1 акцiонер, якому належить 104 418 простих iменних акцiй -
державна частка, у статутному капiталi Товариства, вiдсутня Товариство не викупило та не володiє акцiями власної
емiсiї. Перелiк власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй: Найменування юридичної особи,
iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ, Мiсцезнаходження або Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи: Пащенко Сергiй
Васильович Кiлькiсть акцiй (штук): 552 184 Кiлькiсть за видами акцiй - простi iменнi: 552 184 Кiлькiсть за видами акцiй
- привiлейованi iменнi: 0 Вiд загальної кiлькост i акцiй (у вiдсотках): 25,28 Найменування юридичної особи,
iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ, Мiсцезнаходження або Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи: Пащенко
Олександр Васильович Кiлькiсть акцiй (штук): 375 433 Кiлькiсть за видами акцiй - простi iменнi: 375 433 Кiлькiсть за
видами акцiй - привiлейованi iменнi: 0 Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках): 17,18 Найменування юридичної особи,
iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ, Мiсцезнаходження або Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи: Пащенко Василь
Трохимович Кiлькiсть акцiй (штук): 737 567 Кiлькiсть за видами акцiй - простi iменнi: 737 567 Кiлькiсть за видами акцiй
- привiлейованi iменнi: 0 Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках): 33,76 ПАТ "ТОДЕФ", станом на 31.12.2012 року,
виконанi вимоги щодо приведення дiяльностi акцiонерного товариства до Закону України "Про акцiонернi товариства".
Cтаном на 31.12.2012 року, акцiї ПАТ "ТОДЕФ" не знаходяться у лiстингу органiзаторiв торгiвлi. На думку аудитора,
станом на 31.12.2012 року, фiнансовi звiти в цiлому справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про структуру
власного капiталу ПАТ "ТОДЕФ" та його призначення, загальною сумою 6 035 тис.грн., вiдповiдно до МСФЗ. Товариство
в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку власного
капiталу та його вiдображення в фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2012 року. Iнформацiя щодо обсягу чистого
прибутку Визначення та оцiнка доходiв ПАТ "ТОДЕФ" за 2012 р. проводилися у вiдповiдностi до вимог МСФЗ. Дохiд
визначається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов 'язання, якi зумовлюють зростання власного капiталу.
Визначенi доходи класифiкувались в бухгалтерському облiку за такими групами: дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї
(товарiв, робiт, послуг); iншi операцiйнi доходи; фiнансовi доходи; iншi доходи. За даними облiку на протязi звiтного
перiоду Товариство отримало дохiд (виручку) вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) в сумi 11 292 тис.грн. Облiк витрат
виробництва та обiгу, порядок розподiлу загальновиробничих витрат ПАТ "ТОДЕФ" за 2012 р. проводився у
вiдповiдностi до вимог МСФЗ. Витрати вiдображалися в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або
збiльшенням зобов 'язань. Визначення витрат у звiтному перiодi проводилось одночасно з визначенням доходу, для
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отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо було прямо пов 'язати з доходом певного перiоду, вiдображалися
у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. Облiк податку на прибуток здiйснювався вiдповiдно
до МСФЗ. Cтаном на 31.12.2012 року, вiдстроченi податковi активи ПАТ "ТОДЕФ" складає 0 тис.грн., вiдстроченi
податковi зобов 'язання - 0 тис.грн.. Витрати з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi за 2012 р. складають 184
тис.грн. Визначення фiнансового результату здiйснювалося згiдно з чинним законодавством. Чистий збиток за 2012 р.
складає 448 тис.грн. На думку аудитора фiнансовi звiти достатньо справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю
про наявнi доходи та витрати, а також про розмiр чистого збитку, отриманого ПАТ "ТОДЕФ" за 2012 р., загальною сумою
448 тис.грн., вiдповiдно до МСФЗ. Товариство в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання
принципiв бухгалтерського облiку доходiв, витрат та чистого збитку та його вiдображення в фiнансовiй звiтностi станом
на 31.12.2012 року. §6 IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ Дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв
фондового ринку У звiтному перiодi ПАТ "ТОДЕФ" не здiйснювало господарської дiяльностi, як професiйний учасник
фондового ринку. Забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України Cтаном на 31.12.2012 року
ПАТ "ТОДЕФ" не має зобов 'язань за випусками цiнних паперiв, що потребують додаткового забезпечення. Стан
виконання зобов 'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами У звiтному перiодi ПАТ "ТОДЕФ" не здiйснювало
операцiй з борговими та iпотечними цiнними паперами. Вiдповiднiсть iпотечного покриття iпотечних облiгацiй ПАТ
"ТОДЕФ" не виступало емiтентом iпотечних облiгацiй. Вiдповiднiсть розмiру власного капiталу компанiї з управлiння
активами, яка має в управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв ПАТ "ТОДЕФ" не є компанiєю з управлiння
активами недержавних пенсiйних фондiв. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть
вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв Тип
iнформацiї: Iнформацiя про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Дата
виникнення: 24.02.2012 Дата публiкацiї: 27.02.2012 Змiст: Додаток № 14 до положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв Повiдомлення про виникнення особової iнформацiї про емiтента (для розмiщення у стрiчцi
новин та опублiкування у офiцiйному друкованому виданнi) 1. Загальнi вiдомостi 1.1. Повне найменування емiтента
Публiчне акцiонерне товариство «ТОДЕФ» 1.2. Органiзацiйно-правова форма емiтента Публiчне акцiонерне товариство
1.3. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ емiтента 14328187 1.4. Мiсцезнаходження емiтента 02222 м. Київ, пр-т В.
Маяковського, 43/2 1.5. Мiжмiський код, телефон та факс емiтента 044 546-98-91, 515-85-35 1.6. Електронна поштова
адреса емiтента festimail@bk.ru 1.7. Адреса сторiнки в мережi Iнтернет, яка додатково використовується емiтентом для
розкриття iнформацiї Вiдсутня 1.8. Вид особливої iнформацiї Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i
бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй 2. Текст повiдомлення 24. 02. 2012 року емiтент отримав iнформацiю вiд депозитарiю,
що на рахунках власникiв 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй ПАТ «ТОДЕФ» вiдбулися такi змiни. На рахунку власника цiнних
паперiв – фiзичної особи вiдбулось збiльшення кiлькостi цiнних паперiв до 375433 акцiї, що становить 17,1849%
голосуючих акцiй Товариства. На рахунку власника цiнних паперiв – фiзичної особи вiдбулось збiльшення кiлькостi
цiнних паперiв до 552184 акцiї, що становить 25,2754% голосуючих акцiй Товариства. 3. Пiдпис 3.1. Особа, зазначена
нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть
згiдно з законодавством. 3.2. Найменування посади. Голова правлiння __________________Пащенко Олександр
Васильович Тип iнформацiї: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента Дата виникнення: 22.06.2012 Дата
публiкацiї: 22.06.2012 Змiст: Додаток № 14 до положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв
Повiдомлення про виникнення особової iнформацiї про емiтента (для розмiщення у стрiчцi новин та опублiкування у
офiцiйному друкованому виданнi) 1. Загальнi вiдомостi 1.1. Повне найменування емiтента Публiчне акцiонерне
товариство "ТОДЕФ" 1.2. Органiзацiйно-правова форма емiтента Публiчне акцiонерне товариство 1.3. Iдентифiкацiйний
код за ЄДРПОУ емiтента 14328187 1.4. Мiсцезнаходження емiтента 02222 м. Київ, пр-т В. Маяковського, 43/2 1.5.
Мiжмiський код, телефон та факс емiтента 044 546-98-91, 515-85-35 1.6. Електронна поштова адреса емiтента
festimail@bk.ru 1.7. Адреса сторiнки в мережi Iнтернет, яка додатково використовується емiтентом для розкриття
iнформацiї toodef.narod.ru 1.8. Вид особливої iнформацiї Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 2. Текст
повiдомлення Посадова особа Головний бухгалтер Купач Ольга Анатолiївна (паспорт: серiя МЕ № 763387 виданий
Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi вiд 02 серпня 2006 року) звiльнена 22 червня 2012 року. Посадова особа
володiє часткою в статутному капiталi емiтента – 0,0457% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi – з 11. 02. 2003 року. Рiшення про звiльнення посадової особи з
22 червня 2012 року прийнято Головою правлiння Товариства. Наказ № 49-К вiд 22 червня 2012 року. На посаду замiсть
звiльненої особи призначено з 22 червня 2012 року тимчасово виконуючою обов’язки Барановську Юлiю Петрiвну
(паспорт: МЕ № 846135 виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києвi вiд 18 грудня 2007 року). Акцiями
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу
– безстроково, займала посаду секретаря ПАТ "ТОДЕФ". Iнших дiй, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський
стан ПАТ "ТОДЕФ" та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41
Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Товариство протягом звiтного року не проводило. Наявнiсть
суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається
емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора
щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть") У звiтному перiодi ПАТ
"ТОДЕФ" суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що
розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю, не виявлено. Виконання
значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi)
вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" Виконання значних правочинiв 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi
активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi
товариства", не вiдбувалося. Стан корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до
Закону України "Про акцiонернi товариства" Корпоративне управлiння на пiдприємствi здiйснюється згiдно вимог
чинного законодавства України та Статуту акцiонерного товариства. Вищим органом управлiння є загальнi збори
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акцiонерiв. Наглядова рада Товариства здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та
Законом України «Про акцiонернi товариства», контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу. Контроль за
фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю. Порядок дiяльностi Ревiзiйної комiсiї
затверджується Загальними зборами. Керiвництво усiєю поточною дiяльнiстю пiдприємства здiйснює Правлiння
Товариства. Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
(МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") Аудитор не виявив
iнформацiї щодо суттєвого викривлення фiнансової звiтностi управлiнським персоналом, внаслiдок шахрайства. Аналiз
показникiв фiнансового стану Товариства В результатi аналiзу фiнансового стану ПАТ "ТОДЕФ", станом на 31.12.2012
року, встановлено наступне: Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К1) К1 = (ф.1(р.220 + р.230 + р.240)/ф.1 р.620)
Орiєнтовне позитивне значення показника, > 0,2 (збiльшення) Фактичне значення, станом на 31.12.2011р. - (-) Фактичне
значення, станом на 31.12.2012р. - (0,67) Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (К2) К2 = (ф.1 р.260/ф.1 р.620) Орiєнтовне
позитивне значення показника, > 1,0 (збiльшення) Фактичне значення, станом на 31.12.2011р. - (-) Фактичне значення,
станом на 31.12.2012р. - (1,63) Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi(платоспроможностi (К3) К3 = (ф.1 р.380/ф.1 р.640)
Орiєнтовне позитивне значення показника, > 0,5 (збiльшення) Фактичне значення, станом на 31.12.2011р. - (-) Фактичне
значення, станом на 31.12.2012р. - (0,78) Коефiцiєнт покриття зобов 'язань власним капiталом (К4) К4 = ((ф.1р.430 + р.480
+ р.620 + р.630)/ф.1 р.380) Орiєнтовне позитивне значення показника, < 1,0 (зменшення) Фактичне значення, станом на
31.12.2011р. - (-) Фактичне значення, станом на 31.12.2012р. - (0,29) Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К5) К5 = (ф.2
р.220 або р.225/((ф.1 р.280 (гр.3) + р.280(гр.4))/2)) Орiєнтовне позитивне значення показника, > 0 (збiльшення) Фактичне
значення, станом на 31.12.2011р. - (-) Фактичне значення, станом на 31.12.2012р. - (0,06) Коефiцiєнт абсолютної
лiквiдностi(К1), на кiнець перiоду дорiвнює (0,673%), а це свiдчить про те, що пiдприємство має можливiсть погасити
свої зобов 'язання негайно, без загрози порушень структури капiталу. Значення коефiцiєнту вище орiєнтовно-позитивного.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi(К2), на кiнець перiоду дорiвнює (1,628%), а це свiдчить про те, що пiдприємство має
достатньо власних ресурсiв для погашення поточних зобов 'язань. Значення коефiцiєнту вище орiєнтовно-позитивного.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi(або незалежностi, або автономiї)(К3), на кiнець перiоду дорiвнює (0,777%), а це
свiдчить про те, що  пiдприємство достатньо фiнансово стiйке, стабiльне та незалежне вiд зовнiшнiх кредиторiв. Значення
коефiцiєнту вище орiєнтовно-позитивного. Коефiцiєнт покриття зобов 'язань власним капiталом(або структури капiталу,
або фiнансування) (К4), на кiнець перiоду дорiвнює (0,287%), а це свiдчить про те, що залежнiсть власного капiталу
пiдприємства вiд залучених засобiв не iснує. Значення коефiцiєнту вище орiєнтовно-позитивного. Коефiцiєнт
рентабельностi активiв(К5), на кiнець перiоду дорiвнює (0,057%), а це свiдчить про те, що пiдприємство має чистий
прибуток на одну гривню, вкладену в активи. Значення коефiцiєнту вище орiєнтовно-позитивного. Враховуючи, той факт,
що показники фiнансового стану ПАТ "ТОДЕФ", станом на 31.12.2012 року, знаходяться у межах нормативних значень,
аудитор вважає за можливе оцiнити фiнансовий стан, як достатньо стiйкий. На погляд аудитора Товариство має
перспективи для подальшого розвитку та iснує вiрогiднiсть його безперервного функцiонування, як суб'єкта
господарювання, принаймнi наступнi 12 мiсяцiв. §7 ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКУ
ФIРМУ) Найменування: ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "СЕРВIС-АУДИТ" Код за ЄДРПОУ:
32205930 Мiсцезнаходження: Україна, 04209, м.Київ, Оболонський р-н, вул.Героїв Днiпра,41 Тел.\факс: (044)501 2641,
501 2641 Пiдстава: Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв за №3090 вiд 26.12.2002р.
видано Аудиторської палатою України (продовжено на пiдставi рiшення за №260/3 вiд 01.11.2012р. до 01.11.2017р.).
Керiвник: Директор - Красiльнiков Костянтин Рудольфович, Сертифiкат Аудитора за №A 005304 вiд 27.06.2002р. видано
Аудиторської палатою України (продовжено на пiдставi рiшення за №252/2 вiд 05.07.2012р. до 27.06.2017р.). Номер i дата
договору на проведення аудиту: № 2503\13-92\1 вiд 25.03.2013р. Мiсце проведення аудиту: Україна, 02222, м.Київ,
Деснянський р-н, просп.Маяковського,43/2 Дата початку i закiнчення проведення аудиту: з 25.03.2013р. по 08.04.2013р.
Дата видачi висновку: 08.04.2013р. Директор ПП "АФ "СЕРВIС-АУДИТ" Красiльнiков К.Р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва
окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та
основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує
емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його
положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента;
перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що
займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Основними видами дiяльностi пiдприємства є роздрiбна торгiвля продовольчими товарами народного споживання.
Продаж здiйснюється через торгiвельнi зали пiдприємства, в святковi днi має мiсце виїздна торгiвля на вулицях мiста. До
1% товарiв реалiзується пiдприємствам та органiзацiям шляхом перерахування через банк. Товариство працює в
основному з товарами вiтчизняного виробництва, бере товари пiд реалiзацiю. Товари вiтчизняного виробника бiльш
якiснi, нiж масова продукцiя iмпортного виробництва, що реалiзується на ринках. Бiльша частина виробникiв
знаходиться у Києвi, що дає можливiсть надходження товарiв оперативно по мiрi продажу, але пiдприємство працює i з
iншими вiтчизняними виробниками м. Севастополь, м. Харькiв, м. Кременчуг, м.Чернiгiв та iн. Це дає Можливiсть
отримувати продукцiю безпосередньо у виробника i по цiнам виробника, без посередникiв, продавати продукцiю за
нижчими цiнами i конкурувати з дорогими бутиками  та магазинами, а також з ринками, де продається в основному
неякiсний iмпортний товар. Тому основнi клiєнти унiверсаму - середнi версти населення з середнiм рiвнем доходу.
Значна частина площ першого поверху здана в довгострокову оренду ТОВ "КРАЙ" (супермаркет з продажу продовольчих
товарiв). Крiм того частка площ унiверсаму здана в оренду фiрмi ДЦ (господарчi товари та косметика), а також пiд
продаж комп'ютерiв та комплектуючих до них, продаж парфумiв, часiв, окулярiв, вiдкрита нова перукарня, приймальня
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iталiйської хiмчистки, аптечний кiоск, вiддiлення банку. На територiї унiверсаму влаштованi лiтнi тротуарнi майданчики
для вiдпочинку покупцiв. Все це сприяє комплексному i рiзноманiтному обслуговуванню населення.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує
будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати,
включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Основнi придбання основних засобiв за останнi 5 рокiв. 2007 рiк. Вентиляцiйна система 23630 грн. 2008 рiк будiвлi та
споруди (картоплесховище) 72100 грн. офiснi меблi 17100 грн. iншi основнi засоби (вентиляцiйна система) 8800 грн.
2009рiк кондицiонер 3478 грн. комп'ютер 1390 грн. обладнання меблi для кафе 24117 грн. iншi основнi засоби 19651 грн.
2010 рiк будiвлi та споруди (павiльйон охорони) 8750 грн. 2012 рiк Прибор пожежної сигналiзацiї – 10541грн. Ноутбук –
8707грн. Ксерокс- 5085 грн. В 2012 роцi ПАТ «ТОДЕФ» розпочало реконструкцiя та модернiзацiю будiвлi. На
реконструкцiю за звiтний перiод будо використано власних коштiв в сумi 1812,6 тис.грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо
них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження
основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація
щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини
таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та
закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами) всi: основнi засоби товариства
використовуються пiдчас здiйснення господарської дiяльностi. Загальний ступень зносу основних засобiв товариства
складає 45,64 вiдсоткiв. Сума нарахованого зносу: у звiтному роцi нарахована 327,8 тис. грн. амортизацiї. Суттєвi змiни у
вартостi основних засобiв вiдсутнi. Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi. - Будинки , споруди та
передавальнi пристрої складає: -5974,0 тис. грн. (первiсна вартiсть) -2480,5 тис. грн. (сума зносу ) - Машини та
обладнання становить: - 626,6 тис.грн (первiсна вартiсть) 443,7 тис. грн. (сума зносу ) - Транспортнi засоби складає: -
387,4 тис.грн (первiсна вартiсть) - 195,2 тис.грн (сума зносу) - Iншi основнi засоби складає: - 132,4 тис.грн (первiсна
вартiсть) - 139,9 тис.грн (сума зносу) На балансi ПАТ "ТОДЕФ" облiковуються будiвлi та споруди за первинною
вартiстю - 5974,0 тис. грн. ступень зносу, яких становить 41,52%,ступень використання становить 58,48%. Торговельне,
холодильне та iнше обладнання за первинною вартiстю – 759,0 тис. грн. ступень зносу ,яких становить 76,89%,ступень
використання становить 23,11%. Транспортнi засоби за первинною вартiстю – 387,47 тис. грн. ступень зносу, яких
становить  62,15%, ступень використання становить 37,85%. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв вiдсутнi. Основнi
засоби в оренду, товариство не одержувало. Значних правочинiв iз основними засобами у звiтному роцi товариство не
здiйснювало. Питання екологiї не впливають на дiяльнiсть товариства. Товариство не планує здiйснювати iнвестицiї в
капiтальне будiвництво, розширення або удосконалення основних засобiв.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
В наступний час конкуренцiя у сферi торгiвлi велика. Основнi конкуренти товариства є супермаркети "Сiльпо", "BILLA",
ринок "Фестивальний", торгiвельний центр "Фоззi", "Маяк", що розташованi поблизу унiверсаму i негативно впливають
на результати дiяльностi товариства. Результати дiяльностi пiдприємства в великiй мiрi залежать вiд стану дiяльностi
пiдприємств- конкурентiв. Конкуренцiя з кожного виду товарiв висока. Товариство намагається конкурувати як з
роздрiбними торгiвцями, що мають низькi цiни, але неякiсний товар, так i з торгiвельними пiдприємствами, що
пропонують iмпортнi товари за високими цiнами. Оскiльки пiдприємство має можливiсть закуповувати якiснi товари у
вiтчизняних виробникiв без посередникiв, то має перевагу низької оптової цiни, та може продавати якiснi товари за
цiнами, нижчими нiж цiни конкурентiв. Важливим фактором, що впливає на дiяльнiсть пiдприємства є низький рiвень
платоспроможностi населення, та високi податки. Тому покращення економiчного становища в Українi приведе до
пiдвищення рiвня платоспроможностi населення та збiльшення прибутку пiдприємства. Змiни в податковiй полiтицi
держави в бiк зменшення податкiв також буде сприяти подальшому розвитку товариства.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Платiжне доручення №344 вiд 10.01.2012р. - 1020,00грн. Оплата штрафу згiдно повiдомлення-рiшення №0001891513 вiд
30.12.2011року УДКСУ Конотопського району Сумської обл. за несвоєчасне подання податкової декларацiї за спецiальне
використання поверхневих та пiдземних вод.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб,
можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
ПАТ "ТОДЕФ" в майбутньому свою дiяльнiсть планує розвивати за рахунок власних коштiв, стороннiх iнвестицiй
пiдприємство залучати не планує. Товариство має достатнiй ступiнь платоспроможностi i фiнансування.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
В 2012 роцi ПАТ «ТОДЕФ» уклало контракт з ТОВ «СВ Квартал» на проведення будiвельно-монтажних робiт, пов 'язаних
з реконструкцiєю та модернiзацiєю будiвлi. Термiн виконання контракту станом на 31.12.2012р. не наступив.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції,
поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в
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майбутньому)
ПАТ "ТОДЕФ" планує проводити роботу по збiльшенню товарообiгу, шляхом збiльшення асортименту товарiв, та
збiльшення об'ємiв продаж, а також пiдвищення якостi обслуговування. В 2012 роцi першочерговим завданням товариства
є: - розширення асортименту товарiв в Торговому Домi "Фестивальний", як продовольчої так i промислової групами
товарiв; - спiльно з партнерами пошук вiтчизняних виробникiв швейної, легкої промисловостi закупка товарiв за
низькими цiнами та з найменшими витратами; - пiдвищення ефективностi використання торгових площ з метою
отримання додаткових прибуткiв; - змiна спецiалiзацiї, в тому числi i здача та розширення наявних торгових площ в
оренду. ПАТ "ТОДЕФ" планує : - направити зусилля на вирiшення наступних першочергових завдань перспективного
плану розвитку товариства на 2012 рiк; - здiйснити комплекс заходiв по упорядкуванню орендних вiдносин з суб'єктами
пiдприємницької дiяльностi, в тому числi погашення заборгованостi, своєчасної проплати оренди та комунальних
платежiв, забезпечення на цiй основi прирiст доходiв; - провести передпроектнi роботи по проекту реконструкцiї
унiверсаму.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний
рік
Дослiдження та розробки не проводились.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові
особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому
розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
У звiтному роцi ПАТ "ТОДЕФ" в судових справах стороною не виступало.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності
емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три
роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Незважаючи на жорстоку конкуренцiю в торгiвлi пiдприємство намагається : - пiдвищувати рiвень торгiвельного
обслуговування покупцiв: - розширювати асортимент товарiв: - вдосконалювати товаропостачання та шукати нових
вiтчизняних виробникiв продовольчих та непродовольчих товарiв з найменшими затратами та низькими цiнами: - мати
творчий пiдхiд до цiноутворення вiдповiдно до запиту покупцiв та пропозицiй виробникiв: - запроваджувати новi методи
продажу з застосуванням знижок, проведенням рекламних акцiй, та iнших "ноу-хау" - переспецiалiзувати, розширяти та
пiдвищувати ефективнiсть використання наявних площ з метою додаткових валових прибуткiв.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування

основних
засобів

Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду

1. Виробничого
призначення: 3836 3588 0 0 3836 3588

будівлі та
споруди 3494 3258 0 0 3494 3258

машини та
обладнання 192 183 0 0 192 183

транспортні
засоби 150 147 0 0 150 147

інші 0 0 0 0 0 0

2.
Невиробничого
призначення:

0 0 0 0 0 0

будівлі та
споруди 0 0 0 0 0 0

машини та
обладнання 0 0 0 0 0 0

транспортні
засоби 0 0 0 0 0 0

інші 0 0 0 0 0 0

Усього 3836 3588 0 0 3836 3588

Опис Термiни та умови користування  основними засобами (за основними групами) всi: основнi засоби товариства використовуються
пiдчас здiйснення господарської дiяльностi. Загальний ступень зносу основних засобiв товариства складає 45,64 вiдсоткiв. Сума
нарахованого зносу: у звiтному роцi нарахована 327,8 тис. грн. амортизацiї. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв вiдсутнi.
Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi. - Будинки , споруди та передавальнi пристрої складає: -5974,0 тис. грн.
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(первiсна вартiсть) -2480,5 тис. грн. (сума зносу ) - Машини та обладнання становить: - 626,6 тис.грн (первiсна вартiсть) 443,7 тис.
грн. (сума зносу ) - Транспортнi засоби складає: - 387,4 тис.грн (первiсна вартiсть) - 195,2 тис.грн (сума зносу) - Iншi основнi засоби
складає: - 132,4 тис.грн (первiсна вартiсть) - 139,9 тис.грн (сума зносу) На балансi ПАТ "ТОДЕФ" облiковуються будiвлi та споруди
за первинною вартiстю - 5974,0 тис. грн. ступень зносу, яких становить 41,52%,ступень використання становить 58,48%.
Торговельне, холодильне та iнше обладнання за первинною вартiстю – 759,0 тис. грн. ступень зносу ,яких становить 76,89%,ступень
використання становить 23,11%. Транспортнi засоби за первинною вартiстю – 387,47 тис. грн. ступень зносу, яких становить 62,15%,
ступень використання становить 37,85%. Обмежень в користуваннi основними засобами на протязi року не виникало, хоча часто
термiн використання основних засобiв перевищує термiн корисного використання. Орендованими основними засобами пiдприємство
на протязi 2011 року не користувалося. Машин, обладнання та транспортних засобiв невиробничого призначення немає

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника За звітний період За попередній період

Розрахункова
вартість чистих
активів (тис.
грн)

6035 6483

Статутний
капітал (тис.
грн.)

546 546

Скоригований
статутний
капітал (тис.
грн)

546 546

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних
рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж
розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 5489 тис.грн. Рiзниця мiж
розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 5489 тис.грн.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 5937 тис.грн.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду
становить 5937 тис.грн.

Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного  товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного
кодексу України дотримуються.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата
виникнення

Непогашена  частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток
річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 0 X X

у тому числі:  

Зобов 'язання за
цінними паперами

X 0 X X

у тому числі:  

за облігаціями (за
кожним випуском):

X 0 X X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X 0 X X

за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):

X 0 X X

за векселями (всього) X 0 X X

за іншими цінними
паперами (у тому числі
за похідними цінними
паперами)(за кожним
видом):

X 0 X X

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

X 0 X X

Податкові зобов'язання X 189 X X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X 0 X X
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Інші зобов'язання X 1124 X X

Усього зобов'язань X 1313 X X

Опис: Зобов 'язання за кредитами банку, за цiнними паперами та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi. Iншi
зобов'язання станом на 31.12.2012 року становлять: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1000 тис.грн., зi
страхування 34 тис.грн., поточної заборгованостi з оплати працi 69 тис.грн. та iнших поточних зобов'язань - 20,0 тис.грн.
Прострочених до виконання зобов'язань товариство немає. Прострочених зобов'язань з оплати працi немає.

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

Дата виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення у
стрічці новин Вид інформації

1 2 3

10.01.2012 20.01.2012 Відомості про проведення загальних зборів

24.02.2012 27.02.2012 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

22.06.2012 22.06.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

20.01.2012 20.01.2012 Відомості про проведення загальних зборів

20.01.2012 20.01.2012 Спростування

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2012 1 0

2 2011 1 0

3 2010 2 1

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

 Так Ні

Реєстраційна комісія X  

Акціонери  X

Реєстратор  X

Депозитарій  X

Інше (запишіть): д/н Ні

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

 Так Ні

Державна комісія  з цінних паперів та фондового ринку  X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X  

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

 Так Ні

Підняттям карток  X

Бюлетенями  (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X

Інше (запишіть): д/н Ні

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

 Так Ні
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Реорганізація  X

Внесення змін до статуту товариства  X

Прийняття рішення про зміну типу товариства  X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  X

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

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

Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi збори не проводились. Так

 
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 5

Кількість  представників акціонерів, що працюють у товаристві 2

Кількість  представників держави 0

Кількість  представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1

Кількість  представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0

Кількість  представників акціонерів - юридичних осіб 0

 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 15

 
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) Комiтетiв у складi наглядової ради у
товариствi не створено, але у разi
необхiдностi наглядова рада може

створювати тимчасовi комiтети з питань
реорганiзацiї товариства, емiсiї цiнних

паперiв

Інші (запишіть) Комiтетiв у складi наглядової ради у
товариствi не створено, але у разi
необхiдностi наглядова рада може

створювати тимчасовi комiтети з питань
реорганiзацiї товариства, емiсiї цiнних

паперiв

 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами?
(так/ні) Ні

 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою  X

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

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше (запишіть) iншої iнформацiї немає.
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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): Бажана юридична  чи економiчна освiта та досвiд юридичної чи економiчної освiти. X  

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

 Так Ні

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

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

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

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

Інше (запишіть) iншої iнформацiї немає.

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

 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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

 Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової ради

Засідання
правління

Члени правління (директор) Ні Ні Так

Загальний відділ Ні Ні Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Так Так Ні

Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні

Секретар правління Ні Ні Ні

Секретар загальних зборів Ні Ні Ні

Секретар наглядової ради Ні Ні Ні

Корпоративний секретар Ні Ні Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні

Інше(запишіть): Iншi посадовi особи за зберiгання протоколiв не вiдповiдають Ні Ні Ні

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

 
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) Ні Так Ні Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання голови правління Ні Так Ні Ні
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Обрання та відкликання членів правління Ні Так Ні Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні Так Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про притягнення  до майнової відповідальності членів
правління Ні Так 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 аудитора Ні Ні Так Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

 
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 (правління) X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X

Положення про ревізійну комісію X  

Положення про акції акціонерного товариства  X

Положення про порядок розподілу прибутку  X

Інше (запишіть): iншої iнформацiї немає.

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

 

Інформація
розповсюджується

на загальних
зборах

Публікується у пресі,
оприлюднюється в
загальнодоступній

інформаційній базі даних
ДКЦПФР про ринок

цінних паперів

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо в
акціонерному
товаристві

Копії
документів
надаються
на запит
акціонера

Інформація
розміщується на
власній інтернет-

сторінці
акціонерного
товариства

Фінансова звітність, результати
діяльності Так Так Ні Так Так

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

Ні Так Ні Ні Ні

Інформація про склад органів
управління товариства Ні Так Ні Так Ні

Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Так

Протоколи загальних зборів акціонерів
після їх проведення Ні Ні Так Так Так

Розмір винагороди посадових осіб
акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку? (так/ні) Ні
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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

Правління або директор X  

Інше (запишіть) д/н

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

 
З якої причини було змінено аудитора?

 Так Ні

Не задовольняв професійний рівень  X

Не задовольняли умови договору з аудитором X  

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X

Інше (запишіть) аудитора змiнено не було.

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

 Так Ні

Ревізійна комісія X  

Наглядова рада  X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X

Стороння компанія або сторонній консультант  X

Перевірки не проводились  X

Інше (запишіть) Державнi контролюючi органи  (податкова,
фонди тощо)

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 Так Ні

З власної ініціативи  X

За дорученням загальних зборів  X

За дорученням наглядової ради X  

За зверненням виконавчого органу  X

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

Інше (запишіть) Ревiзiйна комiсiя проводила останню
перевiрку за дорученням Наглядової ради

 
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
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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): Товариство не планує залучати iнвестицiї iз зовнiшнiх джерел. X  

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

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X

Не визначились  

 
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

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

 Так Ні

Не задовольняв професійний рівень особи  X

Не задовольняли умови договору з особою  X

Особу змінено на вимогу:  

акціонерів  X

суду  X

Інше (запишіть) Особу змiнено внаслiдок дематерiалiзацiї
акцiй

 
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: 01.01.1900 ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Інформація 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 д/н
 

   КОДИ

  Дата(рік, місяць,
число)

2013 | 01 |
01

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОДЕФ" за ЄДРПОУ 14328187
Територія  за КОАТУУ 8036400000
Організаційно-правова Акціонерне товариство за КОПФГ 230
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форма господарювання
Орган державного
управління  за КОДУ 0

Вид економічної
діяльності  за КВЕД 47.11

Середня кількість
працівників 32  

Одиниця виміру:
тис.грн.  

Адреса пр-т. Маяковського, 43/2, м.Київ, Деснянський (райони м.
Києва), 02222  

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

за міжнародними стандартами фінансової звітності V  

Баланс
на 31.12.2012 р.

Актив Код рядка На початок звітного
періоду На кінець звітного періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість 010 0 0

- первісна вартість 011 0 0

- накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 0 )

Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0

Основні засоби:

- залишкова вартість 030 3836 3553

- первісна вартість 031 7056 6942

- знос 032 ( 3220 ) ( 3389 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0

- первісна вартість 036 0 0

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0

- інші фінансові інвестиції 045 0 1813

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0

Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0

Відстрочені податкові активи 060 0 0

Гудвіл 065 0 0

Інші необоротні активи 070 265 265

Гудвіл при консолідації 075 0 0

Усього за розділом I 080 4101 5631

II. Оборотні активи

Виробничі запаси 100 0 30

Поточні біологічні активи 110 0 0

Незавершене виробництво 120 0 0
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Готова продукція 130 0 0

Товари 140 0 0

Векселі одержані 150 0 0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість 160 319 845

- первісна вартість 161 319 845

- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- за бюджетом 170 0 0

- за виданими авансами 180 0 0

- з нарахованих доходів 190 0 0

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1053 378

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті 230 2414 884

- у т.ч. в касі 231 0 1

- в іноземній валюті 240 0 0

Інші оборотні активи 250 0 0

Усього за розділом II 260 3786 2137

III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0

Баланс 280 7887 7768

Пасив Код рядка На початок звітного
періоду На кінець звітного періоду

1 2 3 4

I. Власний капітал

Статутний капітал 300 546 546

Пайовий капітал 310 0 0

Додатковий вкладений капітал 320 5234 5234

Інший додатковий капітал 330 0 0

Резервний капітал 340 138 138

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 565 117

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )

Накопичена курсова різниця 375 0 0

Усього за розділом I 380 6483 6035

Частка меншості 385 0 0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0

Інші забезпечення 410 0 0

Сума страхових резервів 415 0 0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0

Цільове фінансування 420 0 0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0

Усього за розділом II 430 0 0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків 440 0 0
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Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0

Усього за розділом III 480 0 0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків 500 0 0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0

Векселі видані 520 0 0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 683 1000

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів 540 0 0

- з бюджетом 550 181 190

- з позабюджетних платежів 560 0 0

- зі страхування 570 33 34

- з оплати праці 580 67 69

- з учасниками 590 0 0

- із внутрішніх розрахунків 600 0 0

Зобов 'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття,
утримуваними для продажу 605 0 0

Інші поточні зобов'язання 610 20 20

Усього за розділом IV 620 984 1313

V. Доходи майбутніх періодів 630 420 420

Баланс 640 7887 7768

Примітки ПАТ “Тодеф” вирiшило першу фiнансову звiтнiсть у повнiй вiдповiдностi МСФЗ подавати за
2013рiк, в якiй надати порiвняльну iнформацiю за 2012 рiк. Датою переходу на МСФЗ є 01 сiчня
2012 року. На цю дату складено та подано звiт про фiнансовий стан за МСФЗ станом на
01.01.2012р.. Це вiдправна точка для пiдготовки фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ. В
звiтi про фiнансовий стан за МСФЗ на початок перiоду: а) визнаються всi активи та зобов 'язання,
визнання яких вимагають МСФЗ; б) не визнаються статтi активiв або зобов 'язань, якщо МСФЗ не
дозволяють такого визнання; в) перекласифiковуються статтi, якi визнано згiдно з П(с)БО як
один вид активу, зобов 'язання або компонента капiталу, але якi згiдно з МСФЗ є iншим видом
активу, зобов 'язання чи компонента капiталу; г) застосовуються МСФЗ пiд час оцiнювання всiх
визнаних активiв та зобов 'язань.

Керівник Пащенко О.В.
Головний бухгалтер Барановська Ю.П.

   КОДИ

  Дата(рік, місяць,
число)

2013 | 01 |
01

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОДЕФ" за ЄДРПОУ 14328187
Територія  за КОАТУУ 8036400000
Організаційно-правова
форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Орган державного
управління  за СПОДУ 0

Вид економічної
діяльності  за КВЕД 47.11

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

за міжнародними стандартами фінансової звітності V  
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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 11292 9650

Податок на додану вартість 015 1882 1608

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )

 025 ( 0 ) ( 0 )

Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 9410 8042

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 6934 ) ( 4732 )

Валовий:

- прибуток 050 2476 3310

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )

Інші операційні доходи 060 304 185

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності

061 0 0

Адміністративні витрати 070 ( 0 ) ( 0 )

Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )

Інші операційні витрати 090 ( 2733 ) ( 2730 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності

091 ( 0 ) ( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток 100 47 765

- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )

Доход від участі в капіталі 110 0 0

Інші фінансові доходи 120 0 0

Інші доходи 130 0 0

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0

Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 )

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрати 160 ( 311 ) ( 2 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток 170 0 763

- збиток 175 ( 264 ) ( 0 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток  від переоцінки
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 184 ) ( 305 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток 190 0 458

- збиток 195 ( 448 ) ( 0 )

Надзвичайні:

- доходи 200 0 0
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- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )

Частка меншості 215 0 0

Чистий:

- прибуток 220 0 458

- збиток 225 ( 448 ) ( 0 )

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 4421 2086

Витрати на оплату праці 240 1819 1670

Відрахування на соціальні заходи 250 655 635

Амортизація 260 349 344

Інші операційни витрати 270 2733 2729

Разом 280 9977 7464

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300 2184669 2184669

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 2184669 2184669

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.21 0.21

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -0.21 0.21

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки ПАТ “Тодеф” обрало датою переходу на МСФЗ — 01.01.2012 року, яка буде початком першого
перiоду, за який суб'єкт господарювання подає повну порiвняльну iнформацiю згiдно з МСФЗ.
До статтi iншi операцiйнi витрати звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк включено: податок
на землю – 1539,6 тис.грн.; консультативно-аудиторськi послуги – 277,7тис.грн.; транспортнi
послуги – 426,2 тис.грн.; витрати по проектуванню – 489,5 тис.грн. До статтi iншi витрати звiту
про фiнансовi результати за 2012 рiк включено: оплата банкiвських та iнкасаторських послуг –
15,2 тис.грн. , юридичнi послуги 263,6 тис.грн. витрати на страхування – 3,2тис.грн благодiйна
допомога -29,0 тис.грн.

Керівник Пащенко О.В.
Головний бухгалтер Барановська Ю.П.

   КОДИ

  Дата(рік, місяць,
число)

2013 | 01 |
01

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОДЕФ" за ЄДРПОУ 14328187
Територія  за КОАТУУ 8036400000
Організаційно-правова
форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Орган державного
управління  за СПОДУ 0

Вид економічної
діяльності  за КВЕД 47.11

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

за міжнародними стандартами фінансової звітності V  
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Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.

Стаття Код
рядка За звітний період За аналогічний період

попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 11292 0

Погашення векселів  одержаних 015 0 0

Покупців і замовників авансів 020 0 0

Повернення авансів 030 0 0

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 283 0

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0

Цільового фінансування 060 0 0

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 20 0

Інші надходження 080 0 0

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 6162 ) ( 0 )

Авансів 095 ( 0 ) ( 0 )

Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 0 )

Працівникам 105 ( 1442 ) ( 0 )

Витрат на відрядження 110 ( 4 ) ( 0 )

Зобов 'язань з податку на додану вартість 115 ( 783 ) ( 0 )

Зобов 'язань з податку на прибуток 120 ( 318 ) ( 0 )

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 716 ) ( 0 )

Зобов 'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 1793 ) ( 0 )

Цільових внесків 140 ( 29 ) ( 0 )

Інші витрачання 145 ( 65 ) ( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 283 0

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 283 0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій 180 0 0

- необоротних активів 190 0 0

- майнових  комплексів 200 0 0

Отримані:

- відсотки 210 0 0

- дивіденди 220 0 0

Інші надходження 230 0 0

Придбання:

- фінансових інвестицій 240 ( 1813 ) ( 0 )

- необоротних активів 250 ( 0 ) ( 0 )

- майнових  комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -1813 0

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
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Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -1813 0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу 310 0 0

Отримані позики 320 0 0

Інші надходження 330 0 0

Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 )

Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0

Чистий рух коштів за звітній період 400 -1530 0

Залишок коштів на початок року 410 2414 0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0

Залишок коштів на кінець року 430 884 0

Примітки ПАТ “Тодеф” обрало датою переходу на МСФЗ — 01.01.2012року, яка буде початком першого
перiоду, за який суб'єкт господарювання подає повну порiвняльну iнформацiю згiдно з МСФЗ.
Данi за попереднiй перiод не наводяться згiдно роз'яснення викладеного в спiльному листi
Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України та Державної служби статистики
України вiд 07.12.2011 N12-208/1757-14830, N31-08410-06-5/30523, N04/4-07/702.

Керівник Пащенко О.В.
Головний бухгалтер Барановська Ю.П.

   КОДИ

  Дата(рік, місяць,
число)

2013 | 01 |
01

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОДЕФ" за ЄДРПОУ 14328187
Територія  за КОАТУУ 8036400000
Організаційно-правова
форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Орган державного
управління  за СПОДУ 0

Вид економічної
діяльності  за КВЕД 47.11

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

за міжнародними стандартами фінансової звітності V  
 

Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.

Стаття Код Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений
капітал

Інший
додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Залишок на початок
року 010 546 0 5234 0 138 565 0 0 6483

Коригування:

Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований залишок
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на початок року 050 546 0 5234 0 138 565 0 0 6483

Переоцінка активів:

Дооцінка основних
засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Дооцінка незавершеного
будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка незавершеного
будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Дооцінка
нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка нематеріальних
активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

130 0 0 0 0 0 -448 0 0 -448

Розподіл прибутку:

Виплати власникам
(дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування прибутку
до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до
резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників:

Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення
заборгованості з
капіталу

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених
акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання викуплений
акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки в
капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення номінальної
вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі:

Списання
невідшкодованих
збитків

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Безкоштовно отримані
активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 -448 0 0 -448

Залишок на кінець року 300 546 0 5234 0 138 117 0 0 6035

Примітки Розмiр власного капiталу зменшився у звiтному роцi на суму одержаного збитку в сумi 448
тис.грн. У звiтному роцi товариство не приймало рiшення про змiну розмiру статутного капiталу.
В обiгу знаходяться простi акцiї в кiлькостi 2 184 669шт. номiнальною вартiстю 0,25грн. кожна,
якi повнiстю оплаченi акцiонерами товариства. У звiтному перiодi товариство не здiйснювало
викупу власних акцiй, а також не приймало рiшення про дроблення, консолiдацiю та анулювання
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акцiй. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, дивiденди за 2011р. не нараховувались.
Керівник Пащенко О.В.
Головний бухгалтер Барановська Ю.П.

Інформація щодо аудиторського висновку

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності

Текст приміток

1. Загальнi вiдомостi про Товариство Найменування повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТОДЕФ" скорочене найменування: ПАТ "ТОДЕФ" органiзацiйно-правова форма: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО код за
ЄДРПОУ: 14328187 далi за текстом: Товариство Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю серiя, номер: ААБ 149790 номер
запису: 10661050011001407 дата державної реєстрацiї: 22.10.1994 орган, що видав свiдоцтво: Деснянська районна в мiстi
Києвi державна адмiнiстрацiя Мiсцезнаходження мiсцезнаходження згiдно з реєстрацiйними документами: Україна, 02222,
м.Київ, Деснянський р-н, просп.Маяковського,43/2 адреса для поштових повiдомлень: Україна, 02222, м.Київ, Деснянський
р-н, просп.Маяковського,43/2 Контактнi реквiзити тел./факс: (044)546 0406, 546 9891 веб-сайт: http://todefzvit.key.ua
електронна поштова адреса: refest05@emitent.net.ua 2. Основа надання iнформацiї 2.1. Заява про вiдповiднiсть –
характеристика застосовної концептуальної основи складання та подання попередньої фiнансової звiтностi Як
концептуальну основу ведення облiку у 2012 роцi Товариство використовувало нацiональнi положення (стандарти)
бухгалтерського облiку. Як концептуальну основу складання фiнансової звiтностi з 01.01.2012 року Товариством
використовуються Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) з урахуванням обмежень, встановлених МСФЗ 1
"Перше застосування МСФЗ". Фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк складено на основi бухгалтерських записiв, що
здiйснювались протягом 2012 року i вiдповiдали вимогам українського законодавства шляхом її трансформацiї з внесенням
коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного надання iнформацiї згiдно з принципами МСФЗ.
Пiд час трансформацiйних процедур використано редакцiю Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi прийнятi
Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (далi – РМСБО), та Тлумачень, якi були випущеннi Комiтетом з
тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi (далi – КТМФЗ), дiяла станом на 31.12.2012р. Оскiльки датою переходу
Товариства на МСФЗ є 01.01.2012 р., першим комплектом фiнансової звiтностi, який має повнiстю вiдповiдати вимогам
МСФЗ, буде фiнансова звiтнiсть за перiод, що завершиться 31 грудня 2013року. Вiдповiдно буде використано редакцiю
МСФЗ станом на 31.12.2013р. Фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк є попередньою для звiтностi за 2013 рiк i надалi буде
використана як порiвняльна iнформацiя у фiнансовому звiтi за 2013 рiк. Товариство станом на 31.12.2012р. знаходилось у
станi переходу на МСФЗ, i ця обставина дає пiдстави для ствердження про те, що показники фiнансової звiтностi на
31.12.2012 р. не можуть в повнiй мiрi вiдповiдати вимогам МСФЗ станом на кiнець перiоду, за який вперше
складатиметься фiнансова звiтнiсть за МСФЗ (на 31.12.2013р.). У разi внесення змiн до МСФЗ у 2013 роцi, показники
порiвняльної iнформацiї будуть перерахованi. 2.2. Органiзацiя роботи з трансформацiї фiнансової звiтностi Процедури з
трансформацiї фiнансової звiтностi здiйснювались створеною керiвництвом Товариства комiсiєю. 2.3. Використання
добровiльних виключень з iнших МСФЗ пiд час переходу на МСФЗ Пiд час складання попередньої фiнансової звiтностi (за
перiод, що завершується 31.12.2012р.) комiсiєю Товариства враховано вимоги МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ",
зокрема, добровiльнi виключення з вимог iнших МСФЗ/МСБО. Одним з таких виключень є використання переоцiненої за
нацiональними П(С)БО вартостi основних засобiв як доцiльної собiвартостi на дату переходу на МСФЗ. 2.4. Орган, що
затверджує попередню фiнансову звiтнiсть Товариства Виконавчий орган ПАТ 2.5. Формат фiнансової звiтностi МСБО 1
"Подання фiнансових звiтiв" не встановлює єдиного формату фiнансових звiтiв, у стандартi наводиться перелiк показникiв,
якi необхiдно наводити в кожнiй з форм звiтностi та у примiтках. Разом з тим, листом Мiнiстерства фiнансiв України вiд
04.012013 р. № 31-08410-06-5/188 доведено до вiдома пiдприємств, якi складають фiнансову звiтнiсть за МСФЗ, що для
звiтностi за 2012 рiк слiд застосовувати форми звiтностi, передбаченi нацiональними положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку №№2,3,4,5. Розкриття додаткової iнформацiї, як це передбачено МСФЗ/МСБО, рекомендовано
здiйснювати у примiтках до рiчної фiнансової звiтностi. Таким чином, ПАТ подає дану фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк у
форматi, що вiдповiдає рекомендацiям Мiнфiну України. Тому у данiй фiнансовiй звiтностi наведено порiвняльну
iнформацiю за попереднiй перiод (2011 рiк) лише у Балансi на 01.01.2012 року (скориговану згiдно з МСФЗ)– вiдповiдно
до вимог МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ". З цiєї ж причини у Примiтках до фiнансової звiтностi за 2012 рiк не
наводяться порiвняльнi данi за 2011 рiк у таблицях, у яких здiйснюється деталiзацiя окремих статей форм звiтностi
(показникiв форм №№2,3). 2.6. Функцiональна валюта та валюта звiтностi Функцiональною валютою Товариства та
валютою звiтностi є нацiональна валюта Україна – Гривня. Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень. Ця
фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на базi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за доцiльною (прийнятною) вартiстю
основних засобiв на дату першого застосування МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi" та МСБО 16 "Основнi засоби", а також МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть". 2.7.Оцiнки
та припущення Пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з МСФЗ вимагає вiд керiвництва робити судження, оцiнки
та припущень якi впливають на суми активiв, зобов’язань на звiтну дату та вiдображення у фiнансовiй звiтностi доходiв та
витрат, отриманих протягом звiтного перiоду. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок (такi вiдмiнностi
вiдображається як змiна облiкових оцiнок). Одними з основних припущень керiвництва є: - Розраховуючи резерв
сумнiвної дебiторської заборгованостi, Керiвництво Товариства керується методом визначення абсолютної суми резерву
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шляхом аналiзу платоспроможностi конкретних дебiторiв – контрагентiв. - Пiд час розрахунку забезпечення для оплати
вiдпусток персоналу керiвництво Товариства керується чинним законодавством України, у разi змiн його коригуються
визначенi ранiше суми. 3. Основи облiкової полiтики Товариства 3.1. Необоротнi активи 3.1.1. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи вiдображаються за iсторичною (фактичною) собiвартiстю. Переоцiнцi пiдлягають лише тi
нематерiальнi активи, для яких iснує активний ринок. Амортизацiя нараховується на тi нематерiальнi активи, термiн
використання яких є обмеженим. На дату звiтностi цiнностi, якi вiдповiдають ознакам нематерiальних активiв, у
Товариства вiдсутнi. 3.1.2. Основнi засоби Основнi засоби вiдображаються за переоцiненою вартiстю за вирахуванням
накопиченої амортизацiї. Пiд час трансформацiї фiнансової звiтностi спецiальною комiсiєю Товариства здiйснено
переоцiнку основних засобiв, якi є повнiстю амортизованими, визначено їх лiквiдацiйну вартiсть. Вказану переоцiнену
вартiсть основних засобiв визнано як прийнятну (доцiльну) вартiсть об’єктiв основних засобiв (згiдно з положеннями
МСФЗ 1). Збiльшення вартостi об’єкту на межа для основних засобiв з 2012року , не менше, нiж 2 500 грн. Основнi засоби,
якi ще не були введенi в експлуатацiю, включають фактичнi витрати, що були понесеннi на їх придбання (створення).
Основнi засоби, якi на дату звiтностi не введенi в експлуатацiю, не амортизуються Запаснi частини та комплектуючi
вироби облiковуються як запаси. У 2012 роцi ознак зменшення корисностi об’єктiв основних засобiв не виявлено. 3.1.3.
Iнвестицiйна нерухомiсть Будiвлi та примiщення, якi Товариство надає в операцiйну оренду, вiдображаються в облiку та
звiтностi як основнi засоби - надання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого майна є основним видом дiяльностi
Товариства. У разi визнання iнвестицiйної нерухомостi її перекласифiкацiя здiйснюється пiд час змiни характеру
використання. 3.2. Оборотнi (поточнi) активи 3.2.1. Запаси Запаси визнаються в момент їх придбання за собiвартiстю
придбання (створення). На дату звiту запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за меншою з двох величин:
собiвартiстю чи чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї (ЧВР) розраховується як цiна реалiзацiї, зменшена
на витрати на збут. 3.2.2.Дебiторська заборгованiсть ебiторська заборгованiсть на звiтну дату оцiнюється за чистою
вартiстю реалiзацiї, тобто за первiсною вартiстю, зменшеною на суму створеного резерву сумнiвних боргiв. Метод
створення резерву сумнiвних боргiв – визначення абсолютної суми резерву шляхом аналiзу платоспроможностi конкретних
дебiторiв. 3.2.3. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в касi, грошовi кошти
на поточному банкiвському рахунку. 3.2.4. Оплаченi авансом послуги та лiцензiї облiковуються на звiтну дату як витрати
майбутнiх перiодiв. 3.2.5. Довгостроковi активи Товариства представленi вiдстроченими податковими активами. 3.3.
Зобов'язання 3.3.1. Забезпечення Товариство створює забезпечення: - на оплату вiдпусток персоналу Розрахунок
забезпечень здiйснює управлiнський персонал, виходячи з чинного законодавства України, а також з аналiзу попереднього
досвiду i прогнозiв на майбутнiй перiод. 3.3.2. Довгостроковi зобов’язання Товариства - вiдсутнi. 3.3.3. Поточнi
зобов’язання 3.3.3.1. Кредити та позики - вiдсутнi 3.3.3.2. Кредиторська заборгованiсть. Поточна кредиторська
заборгованiсть оцiнюється за вартiстю погашення (не дисконтується). 3.4. Доходи Доходи вiд реалiзацiї продукцiї та
надання послуг визнаються в звiтному перiодi, коли реально було вiдвантажено (реалiзовано) продукцiю або з замовником
пiдписанi акти виконаних робiт. 3.5. Витрати 3.5.1. Витрати також вiдображаються за методом нарахування. 3.5.2. Витрати
з податку на прибуток До складу витрат з податку на прибуток входить поточний податок на прибуток i вiдстрочений
податок на прибуток. Вiдстрочений податковий актив (зобов’язання) вiдображається у фiнансовiй звiтностi у складi Звiту
про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), окрiм випадкiв, коли вiдстрочений податковий актив (зобов 'язання)
вiдображається у капiталi. Поточний податок на прибуток – це сума, яка розраховується як вiдсоток вiд прибутку
поточного перiоду, що пiдлягає оподаткуванню (згiдно з податковою звiтнiстю з податку на прибуток). Порядок
розрахунку прибутку, що пiдлягає оподаткуванню, та ставка податку на прибуток встановлюється законодавством України.
Вiдстрочений податок на прибуток визнається для всiх тимчасових рiзниць, якщо iснує впевненiсть, що цi тимчасовi
рiзницi будуть у майбутньому брати участь у розрахунку прибутку, що пiдлягає оподаткуванню. Вiдстрочений податок на
прибуток вiдображає чистий податковий ефект вiд тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов’язань для
цiлей фiнансової звiтностi i для цiлей оподаткування. Пiд час визначення вiдстрочених податкiв використано ставку
податку на прибуток, що буде дiяти у перiод погашення тимчасових рiзниць – 19%. 4. Прийняття нових та перегляд
iснуючих МСФЗ /МСБО i вплив їх на фiнансову звiтнiсть Товариства 4.1. Прийнятi та переглянутi у 2012 роцi стандарти та
iнтерпретацiї У 2012 роцi внесенi правки  до таких стандартiв: 4.1. Прийнятi та переглянутi у 2012 роцi стандарти та
iнтерпретацiї У 2012 роцi внесенi правки до таких стандартiв: до МСБО (IAS) 12 "Податки на прибуток"; змiст правки:
вiдстроченi податки – вiдшкодування активiв, що є основою вiдстрочених податкiв; до МСФЗ (IFRS) 1"Перше
застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi"; змiст правок: значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат
для компанiй, якi вперше використовують МСФЗ. до МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї"; змiст
- вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання. Влив на фiнансову звiтнiсть прийнятих
стандартiв. Правка до МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток" - "Вiдстроченi податки – Вiдшкодування активiв, що лежать
у основi вiдстрочений податкiв"; Правка стосується механiзму визначення вiдстроченого податку щодо iнвестицiйної
нерухомостi, яка переоцiнюється за справедливою вартiстю. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2012р та
пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансовий стан, фiнансовi результати та iнформацiю, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" - "Значна гiперiнфляцiя та
вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше використовують МСФЗ". Рада з МСФЗ пояснила, яким чином компанiя
повинна поновити надання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, пiсля того, як її функцiональна валюта перестає бути
схильною до гiперiнфляцiї. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011р та пiсля цiєї дати. Правка не
вплинула на фiнансовий стан, фiнансовi результати та iнформацiю, яку розкриває Товариство. Правки до МСФЗ (IFRS) 7
"Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" - "вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення
визнання". Правка вимагає розкриття додаткової iнформацiї про фiнансовi активи, якi було передано, але визнання яких не
припинялося, щоб дати можливiсть користувачам фiнансової звiтностi зрозумiти характер взаємозв’язку активiв, визнання
яких не припинялося, i вiдповiдних їм зобов’язань. Крiм цього, з метою надання користувачам фiнансової звiтностi
можливiсть оцiнити характер участi компанiї у таких активах, та ризики, якi пов’язанi з цими активами, правкою
передбачено розкриття iнформацiї про активи, участь у яких продовжується, але визнання у фiнансової звiтностi
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припинено. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове
положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство. 4.2. Стандарти та поправки, якi були
випущенi, але не набрали чинностi Поправки до МСБО (IAS) 1 "Фiнансова звiтнiсть: подання iнформацiї" - "подання
статей iншого сукупного доходу" Правки до МСБО (IAS) 1 змiнюють групування статей, якi надаються у складi iншого
сукупного доходу. Статтi, якi можуть бути перекласифiкованi до складу прибуткiв або збиткiв у певний момент у
майбутньому (наприклад, чистi витрати або доходи по фiнансовим активам, якi є у наявностi для продажу), повиннi
приводитися окремо вiд статей, якi нiколи не будуть перекласифiкованi (наприклад, переоцiнка землi та будинкiв). Правка
впливає виключно на подання та не впливає на фiнансовий стан або фiнансовi результати дiяльностi Товариства. Правка
дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2012р та пiсля цiєї дати, та буде використана у першiй фiнансовiй звiтностi
ПАТ, яку буде складено пiсля того, як вона набере чинностi. МСБО (IAS) 19 "Винагороди робiтникам" (у новiй редакцiї).
Рада по МСФЗ випустила декiлька правок к МСФЗ (IAS) 19. Цi правки або фундаментально змiнюють (наприклад,
виключення механiзму коридору та поняття доходностi активiв плану, яка очiкується), або роз’яснюють, або змiнюють
визначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати. Правка не вплине на фiнансовий
стан, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває ПАТ, оскiльки на даний час Товариство не створює пенсiйних
планiв з недержавного пенсiйного забезпечення (з визначеними виплатами), для яких використовується МСБО 19. У
результатi опублiкування МСФЗ (IFRS) 11 "Угоди про спiльну дiяльнiсть" та МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про
частки участi в iнших компанiях" МСБО (IAS) 28 отримав нову назву "Iнвестицiї у асоцiйованi компанiї та спiльнi
пiдприємства" та тепер мiстить iнформацiю про використання методу участi в капiталi не лише по вiдношенню до
iнвестицiй у асоцiйованi компанiї, але також i по вiдношенню до спiльних пiдприємств. Правка дiє для рiчних звiтiв,
починаючи з 1 сiчня 2013р. Вказанi поправки та прийняття нових стандартiв – не впливають на фiнансову звiтнiсть
Товариства, у якого вiдсутнi асоцiйованi пiдприємства, участь у спiльних пiдприємствах. Поправки до МСБО (IAS) 32
"Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань". Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Розкриття iнформацiї –
взаємозалiк фiнансових активiв та зобов’язань" Вiдповiдно до цих правок пiдприємство зобов’язане розкривати
iнформацiю про права на здiйснення взаємозалiку та вiдповiдних договорiв (наприклад, договiр на надання забезпечення).
Завдяки цим вимогам користувачi матимуть iнформацiю, яка буде корисною для оцiнки впливу договорiв про взаємозалiки
на фiнансове положення компанiї. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансовий
стан та фiнансовий результат Товариства. МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка" МСФЗ (IFRS) 9
використовується по вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активi та зобов’язань. Обов’язкове використання
iнших норм МСФЗ (IFRS) 9 було перенесено на 1 сiчня 2015року. Товариство оцiнить вплив цього стандарту на суми у
фiнансової звiтностi у поєднаннi з iншими етапами проекту пiсля їх публiкацiї. Правки до МСФЗ (IFRS) 1 стосуються
питання - позики, якi наданi державою. Вiдповiдно до цих правок компанiї, якi використовують МСФЗ у перше, повиннi
використовувати вимоги МСБО (IAS) 20 "Облiк державних субсидiй та розкриття iнформацiї про державну допомогу"
перспективно по вiдношенню до  державних позик, якi мають мiсце на дату переходу на МСФЗ. Завдяки цьому
виключенню компанiї, якi у перше використовують МСФЗ, будуть звiльненi вiд ретроспективної оцiнки наданих позик по
ставцi нижче ринкової. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансове положення та
фiнансовий результат Товариства. МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ (IAS) 27 "Окрема
фiнансова звiтнiсть". МСФЗ (IFRS) 10 замiнює ту частину МСФЗ (IAS) 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть",
у якiй розглядався облiк у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Стандарт також розглядає питання, якi ранiше
розглядалися у Iнтерпретацiї ПКI-12 "Консолiдацiя – компанiї спецiального призначення". МСФЗ (IFRS) 10 передбачає
єдину модель контролю, яка використовується по вiдношенню до всiх компанiй, включаючи компанiї спецiального
призначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Слiд зауважити, що на даний час Товариство не має дочiрнiх пiдприємств, и питання консолiдацiї не є для Товариства
актуальним. МСФЗ (IFRS) 11 "Угоди про спiльну дiяльнiсть". МСФЗ (IFRS) 11 замiняє МСБО (IAS) 31 "Участь у спiльнiй
дiяльностi" та Iнтерпретацiю ПКI-13 "Компанiї, якi спiльно контролюються – немонетарнi внески учасникiв". МСФЗ
(IFRS) 11 виключає можливiсть облiку компанiй, що спiльно контролюються, методом пропорцiйної консолiдацiї. Замiсть
цього компанiї, якi спiльно контролюються, якi задовольняють визначенню спiльних пiдприємств, облiковуються за
допомогою методу участi в капiталi. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї
дати та не вплине на фiнансовий стан та фiнансовий результат Товариства, у якого вiдсутнi угоди про спiльну дiяльнiсть.
МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших компанiях". МСФЗ (IFRS) 12 мiстить всi вимоги до
розкриття iнформацiї, якi ранiше передбачалися МСФЗ (IAS) 27 у частинi консолiдованої фiнансової звiтностi, а також всi
вимоги, якi ранiше мiстилися у МСФО (IAS) 31 та МСФЗ (IAS) 28. Також введено низку нових вимог до розкриття
iнформацiї. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати та не вплине на
фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства. МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi". МСФЗ (IFRS)
13 поєднує в одному стандартi всi вказiвки щодо оцiнки справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не
вносить змiни в те, коли компа (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть". Це вдосконалення приводить у вiдповiднiсть
вимоги стосовно розкриття у промiжнiй фiнансовiй звiтностi iнформацiї про загальнi суми активiв сегменту з вимогами по
вiдношенню з розкриттям у нiй iнформацiї про зобов’язання сегменту. Всi перелiченi вдосконалення вступають у дiю
щодо рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2013р. або пiсля цiєї дати. Товариством будуть врахованi вказанi
змiни у фiнансовiй звiтностi за перiоди 2013 року. 5. Статутний капiтал Товариства Статутний капiтал вiдображає
зафiксовану в установчих документах загальну вартiсть активiв, якi є внеском учасникiв до статутного капiталу
пiдприємства. Статутний капiтал розподiлений на 2 184 669 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Усi акцiї, що складають статутний капiтал в сумi 546167,25грн. були повнiстю сплаченi. Вилучений та неоплачений
капiтал вiдсутнi. Привiлейованi акцiї вiдсутнi. 5.1. Iнший додатковий капiтал  (резерв переоцiнки) - вiдсутнiй. 6.
Непередбаченi зобов 'язання та непередбаченi активи Товариства Згiдно з вимогами МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi
зобов 'язання та непередбаченi активи" Товариства не вiдображає у примiтках непередбаченi зобов’язання, оскiльки не є
вiдповiдачем або позивачем у судових справах. 7. Характеристика ризикiв та полiтика управлiння ризиками керiвництвом
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Товариства 7.1. Ризики, пов 'язанi з загальними умовами господарської дiяльностi Економiцi України властивi певнi риси
ринку, що розвивається. Ризики умов господарської дiяльностi пов’язанi з непередбачуванiстю реформ уряду, змiнами у
законодавствi, що регулює дiяльнiсть пiдприємств, наявнiстю (на даний час – вiдсутнiстю) пiльг для суб’єктiв
господарювання, якi здiйснюють дiяльнiсть у виробничiй сферi. Ризик системи оподаткування Iснуюче податкове та
України та (особливо) практика їх застосування припускає рiзнi мiркування, а отже, часто призводить до суперечок, а
також постiйно змiнюється. Практика дiяльностi Товариства свiдчить про реальну можливiсть нарахування податкових
зобов’язань з боку Державної податкової служби, i складнiсть оскарження цих зобов’язань у судi. Податковi перевiрки
можуть охоплювати документи i подiї за 3 календарних роки, отже, у майбутнi роки можуть виникнути донарахування
зобов’язань за податками та новi санкцiї. 7.2. Фiнансовi ризики Кредитний ризик Основними фiнансовими активами
Товариства є дебiторська заборгованiсть та грошовi кошти. Товариство пiддається ризику того, що замовник може не
оплатити або не виконати свої зобов 'язання в строк перед Товариством, що в результатi призведе до збиткiв Товариства.
Товариство здiйснює жорсткий контроль над своєю дебiторською заборгованiстю. Ризик лiквiдностi Це ризик того, що
Товариство не зможе погасити свої зобов 'язання по мiрi їх настання. Позицiя лiквiдностi Товариства ретельно
контролюється, для чого управлiнський персонал використовує процес детального бюджетування та прогнозу грошових
коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних засобiв для виконання своїх платiжних зобов 'язань. Ризик судових
рiшень не на користь Товариства В процесi звичайної дiяльностi Товариство не є об’єктом судових справ. За оцiнками
управлiнського персоналу Товариства можливi позови не можуть спричинити суттєвого впливу на фiнансовий стан
Товариства i на результати його дiяльностi, оскiльки вважає, що iснує висока вiрогiднiсть не доведення можливих
суперечок до судових справ. 7.3. Ризик зменшення вартостi чистих активiв та управлiння капiталом Керiвництво
Товариства здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рiвня рентабельностi (у даному випадку –
подолання збитковостi дiяльностi) за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi таким чином, щоб забезпечити
безперервнiсть дiяльностi. Керiвництво Товариства аналiзує динамiку складових власного капiталу та вживає заходи для
зменшення ризику подальшого "проїдання" капiталу. 8. Iнша iнформацiя – суттєвi подiї 8.1. Iнформацiя про дiї, якi
вiдбулися протягом звiтного року та могли вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до  значної
змiни вартостi його капiталу, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий
ринок" Перелiк подiй, що могли вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства (Вiдомостi про наявнiсть подiй у
2012 роцi): 1. Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного капiталу - не
було 2. Прийняття рiшення про викуп власних акцiй не було, але на час складання фiнансової звiтностi розглядається
пропозицiя одного з акцiонерiв (частка незначна) 3. Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% статутного
капiталу - не було 4. Змiна складу посадових осiб Товариства - не було 5. Змiна власникiв, яким належать 10 i бiльше
вiдсоткiв акцiй Товариства - не було 6. Рiшення Товариства про утворення, припинення його фiлiй, представництв - не
було 7. Рiшення вищого органу Товариства про змiни розмiру статутного капiталу - не було 8. Порушення справи про
банкрутство Товариства, винесення ухвали про його санацiю - не було 9. Рiшення вищого органу Товариства або суду про
припинення або банкрутство Товариства - не було 10. Iншi важливi подiї - не було 8.2. Iнформацiя про подiї, що вiдбулись
у Товариствi пiсля звiтної дати до дати затвердження фiнансового звiту до випуску Перелiк подiй, що вiдбулись пiсля
звiтної дати (вiдображено у фiнансовому звiтi): 1. Визнання дебiтора Товариства банкрутом - не було 2. Отримання
iнформацiї про значне зниження вартостi запасiв на звiтну дату - не було 3. Розгляд судової справи, що пiдтверджує
наявнiсть у Товариства поточного зобов’язання на звiтну дату - не було 4. Прийняття рiшення про суттєву реорганiзацiю
пiдприємства - не було 5. Знищення значної частини активiв внаслiдок стихiйного лиха - не було 6. Значнi змiни у вартостi
активiв Товариства пiсля звiтної дати - не було 7. Оголошення дивiдендiв - не було Узгодження наведено на одну дату –
31.12.2012р., оскiльки Товариство з 01.01.2012р. здiйснює перехiд на облiк за МСФЗ. Пiд час складання фiнансової
звiтностi за 2013 рiк згiдно з вимогами МСФЗ узгодження буде наведено на двi дати: 31.12.2012р. та 31.12.2013р. Голова
Правлiння ПАТ "ТОДЕФ" О.В.Пащенко Директор ПП "АФ "СЕРВIС-АУДИТ" Красiльнiков К.Р. 08.04.2013р.
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