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

в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

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

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів
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Генеральний директор Галiнський Олександр Iванович

03.05.2012МП

Титульний аркуш

Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Загальні відомості

1.5. Міжміський код,  телефон та факс емітента 0522-35-11-25 35-11-25

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.3. Повідомлення

розміщено на сторінці
www.urga.com.ua 03.05.2012

Дата(адреса сторінки в мережі Інтернет)

29.04.2012

Дата

за 2011 рік

2.2. Річна інформація опублікована у 80 Бюлетень Цiннi папери України 30.04.2012

Датаномер та найменування офіційного друкованого видання

1.6. Електронна поштова адреса емітента urga@romb.net



а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X

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

30. Примітки: В складi рiчного звiту вiдсутнi: 

- Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств, оскiльки Емiтент не

входить до складу об"єднань.

1. Основні відомості про емітента:

б) інформація про державну реєстрацію емітента; X

в) банки, що обслуговують емітента; X

г) основні види діяльності; X

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

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв). X

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

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента. X

6. Інформація про загальні збори акціонерів. X

7. Інформація про дивіденди. X

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

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

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

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

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X

в) інформація про зобов'язання емітента. X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
14. Інформація про стан корпоративного управління. X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
    облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
    облігаціями з цим  іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
    які відбулися протягом звітного періоду;
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
    до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
    на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
    іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
    (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність. X

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

27. Аудиторський висновок. X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
    здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) .

г) інформація про похідні цінні папери

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції



- Iнформацiя про рейтингове агентство, оскiльки Товариство не укладало договори з рейтинговими

агентствами та не проводило рейтингову оцiнку. 

- Iнформацiя про органи управлiння емiтента, оскiльки заповнення даного пiдроздiлу рiчної

iнформацiї акцiонерними товариствами не передбачено. 

- Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента, оскiльки нiхто з

посадових осiб акцiями емiтента не володiє.

- Iнформацiя про облiгацiї емiтента, оскiльки Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало. 

- Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, оскiльки Товариство здiйснило випуск

лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. 

- Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв, оскiльки форма iснування цiнних паперiв

- бездокументарна.

- Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду, оскiльки Товариство протягом

звiтного перiоду не здiйснювало викуп власних акцiй. 

- Iнформацiя про похiднi цiннi папери, оскiльки Товариство похiднi цiннi папери не випускало. 

- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, оскiльки Товариство

не має тих критерiїв, за наявностi яких товариства подають дану звiтнiсть.

- Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, оскiльки Товариство не має тих критерiїв,

за наявностi яких товариства подають дану звiтнiсть.

- Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв, оскiльки

Товариство випуск боргових цiнних паперiв не здiйснювало.

- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, Iнформацiя про склад, структуру i розмiр

iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових

платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено

iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних

сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, оскiльки Товариство випуск iпотечних

облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало. 

- Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що

володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН, оскiльки

Товариство сертифiкати ФОН не випускало. 

- Звiт про стан об'єкта нерухомостi, оскiльки Товариство цiльовi облiгацiї не випускало. 

- Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової

звiтностi, оскiльки Товариство складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Нацiональних

стандартiв бухгалтерського облiку.



3. Основні відомості про емітента

3.1.1.Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Мiжнародна акцiонерна авiацiйна
компанiя "УРГА"

3.1.4. Область, район Кiровоградська область .

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.2. Скорочене найменування "МААК "УРГА"

3.1.3. Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство

3.1.5. Поштовий індекс 25005

3.1.6. Населений пункт м.Кiровоград

3.1.7. Вулиця, будинок вул.Добровольського,1а



3.2.1. Серія і номер свідоцтва ААВ №132388

3.2.2. Дата державної реєстрації 21.08.1993

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)     17372000.00

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Кiровоградської мiської ради

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)     17372000.00



3.3.2. МФО банку 323301

3.3. Банки, що обслуговують емітента

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

Фiлiя "Вiддiлення ПАТ "Промiнвестбанк в м.Кiровоград"

3.3.5. МФО банку 323301

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

Фiлiя "Вiддiлення ПАТ "Промiнвестбанк в м.Кiровоград"

3.3.3. Поточний рахунок 26001301334695

3.3.6. Поточний рахунок 26001301334695



3.4. Основні види діяльності

62.10.1 Авiацiйнi регулярнi пасажирськi перевезення

62.20.1 Авiацiйнi нерегулярнi пасажирськi перевезення

62.20.2 Авiацiйнi нерегулярнi вантажнi перевезення



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

Вид діяльності Державний орган, що видав Дата
закінчення дії

ліцензії
(дозволу)

Дата видачіНомер ліцензії
(дозволу)

1 4 532

Сертифiкат експлуатанта UK 012 21.08.2011 Державна авiацiйна служба України 20.08.2013

року

Опис Сертифiкат надає право здiйснювати комерцiйнi повiтрянi перевезення. Пiсля закiнчення строку дiї сертифiката авiакомпанiя має намiр продовжити строк його

дiї.

Сертифiкат Авiацiйна безпеки _ на проведення навчання з

авiацiйної безпеки

UA/AS-01/2011 27.04.2011 Мiнiстерство транспорту та зв'язку (Державна льотна

адмiнiстрацiя)

27.04.2012

року

Опис Пiсля закiнчення строку дiї сертифiката товариство має намiр продовжити строк його дiї.

Сертифiкат APPROVAL CERTIFICATE _ про надання

уповноважень здiйснювати льотну пiдготовку

UA/FTO-001/2009 25.01.2010 Мiнiстерство транспорту та зв'язку (Державна льотна

адмiнiстрацiя)

25.01.2013

року

Опис Пiсля закiнчення строку дiї сертифiката товариство має намiр продовжити строк його дiї.

Сертифiкат схвалення органiзацiї з технiчного

обслуговування _ дозвiл на технiчне обслуговування ПС

UA.145.002 11.08.2011 Державна авiацiйна служба України безстроково

Опис Обслуговування проводиться в сучасному примiщенi ангарного типу. Система обслуговування вiдповiдає вимогам мiжнародних стандартiв системи управлiння

якiстю ISO 9001:2000.

У вiдповiдностi до затвердженого САА України 10.08.2011р. Керiвництва з регулювання ТО (МОЕ) iнженерно - авiацiйна служба має право виконувати

наступнi види робiт:

Лiнiйне та базове технiчне обслуговування.  

Зважування та визначення центрiвки лiтакiв Ан-24, Ан-26, Cessna-172. 

Виготовлення та ремонт елементiв меблевого обладнання лiтакiв. 

Встановлення прив_язних систем для членiв екiпажу лiтакiв Ан-24, Ан-26.



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

Найменування юридичної особи засновника та/або
учасникa

Відсоток акцій

(часток, паїв), які

належать засновнику

та/або учаснику (від

загальної кількості)

Код за

ЄДРПОУ

засновника

та/або

учасника

Місцезнаходження

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНВЕСТ

МЕНЕДЖМЕНТ"

36844466   м. Київ . . провулок Лабораторний,1  94.500000000000

Lyktos Group of Companies Inc. 00000000 Грецiя 1407  . м.Кiфiосiя вул.Кокiнара,38   5.500000000000

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

(часток, паїв), які

належать засновнику

та/або учаснику (від

загальної кількості)

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

  0.000000000000

Усього   100.000000000000



5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 417 осiб; 

середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 0 осiб; 

середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - 0 осiб; 

чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) -

0 осiб; 

Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збiльшився на 7087 тис.грн.i складає 25473

тис.грн.  за рахунок збiльшення посадових окладiв працюючих.

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його

працiвникiв операцiйним потребам емiтента полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi

працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в

пiдвищеннi рiвня його знань та квалiфiкацiї.



6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу  роботи  посадових  осіб

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

68 236781 14.11.1997 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй

областi

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

Галiнський Олександр Iванович

6.1.1. Посада Генеральний директор

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1968

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 7

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
ЗАТ МААК "УРГА"

6.1.8. Опис           До повноважень генерального директора вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства,

представлення його iнтересiв у вiдносинах з iншими органiзацiями. Обов'язками генерального директора є

органiзацiя виконання завдань, наданих загальними зборами та наглядовою радою Товариства, забезпечення

належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства.

Генеральний директор представляє Товариство без довiреностi  у  вiдносинах  з iншими юридичними та/або

фiзичними особами, державними та iншими органами, органiзацiями, установами. Iншi повноваження та

обов'язки генерального директора передбаченi статутом товариства.

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв генеральний директор в звiтному роцi отримував згiдно штатного

розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.

Змiна генерального директора в звiтному роцi вiдбулася згiдно рiшення наглядової ради замiсть Шмаєвича

Леонiда Iзраїловича.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини генеральний директор не має.

Стаж керiвної роботи складає 7 рокiв.

Генеральний директор не обiймає посади на iнших пiдприємствах.

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

ЕА 164258 30.08.1996 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй

областi

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

Перекос Оксана Валерiївна

6.1.1. Посада Головний бухгадлтер

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1962

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 9

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
ЗАТ МААК "УРГА", головний бухгалтер

6.1.8. Опис           До повноважень головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку

на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримання

єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в

Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних,

органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. 

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв головний бухгалтер в звiтному роцi отримував згiдно штатного

розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.

Змiни головного бухгалтера в звiтному роцi не було.



Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини головний бухгалтер не має.

Стаж керiвної роботи складає 9 рокiв. Перелiк попереднiх керiвних посад: головний бухгалтер.

Головний бухгалтер не обiймає посад на iнших пiдприємствах.

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

д/н

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

Ставицький Анатолiй Борисович

6.1.1. Посада Голова наглядової ради

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1946

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 10

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
ТОВ "IНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ"

6.1.8. Опис           До повноважень голови наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в

перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради

Обов'язками голови наглядової ради є керiвництво та координацiя дiяльностi наглядової  ради для належного

виконання наглядовою радою своїх функцiй, передбачених статутом товариства.

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв голова наглядової ради в звiтному роцi  отримував в розмiрi,

затвердженому рiшенням загальнгих зборiв акцiонерiв. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.

Змiни голови наглядової ради в звiтному роцi не було.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голова наглядової ради не має.

Стаж керiвної роботи складає 10 рокiв.

Голова наглядової ради не давав дозволу на розголошення його паспортних даних.

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

д/н

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

Ушакова Валентина Григорiвна

6.1.1. Посада Член наглядової ради

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1965

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 7

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
ТОВ "IНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ"

6.1.8. Опис           До повноважень члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в

перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради

ради Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення

прийняття наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. 

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi отримував в розмiрi,

затвердженому рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.

Змiни члена наглядової ради в звiтному роцi не було.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має.



Стаж керiвної роботи складає 7 рокiв.

Член наглядової ради не давав дозволу на розголошення його паспортних даних.

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

д/н

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

Махлай Людмила Iванiвна

6.1.1. Посада Член наглядової ради

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1979

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 7

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
ТОВ "IНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ"

6.1.8. Опис           До повноважень члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в

перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради

ради Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення

прийняття наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. 

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi отримував в розмiрi,

затвердженому рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.

Змiни члена наглядової ради в звiтному роцi не було.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має.

Стаж керiвної роботи складає 7 рокiв.

Член наглядової ради не давав дозволу на розголошення його паспортних даних.

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

д/н

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

Сардiна Галина Григорiвна

6.1.1. Посада Ревiзор

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1949

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 4

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав
ТОВ "IНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ"

6.1.8. Опис           До повноважень ревiзора вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською

дiяльнiстю Товариства. Обов'язками ревiзора є забезпечення проведення своєчасних перевiрок

фiнансово-господарської дiяльностi товариства шляхом складання висновкiв та актiв. 

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв голова ревiзiйної комiсiї в звiтному роцi не отримував. В

натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.

Змiни ревiзора в звiтному роцi не було.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини ревiзор не має.

Стаж керiвної роботи складає 5 рокiв.

Ревiзор не давав дозволу на розголошення його паспортних даних.





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

Найменування юридичної
особи

Кількість за видами акційІдентифікаці

йний код за

ЄДРПОУ

Місцезнаходження
Дата

внесення до

реєстру

Кількість

акцій (штук)

Від загальної

кількості акцій(%) Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейова
ні іменні

Привілейова
ні на

пред'явника

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "IНВЕСТ

МЕНЕДЖМЕНТ"

36844466   м. Київ . . провулок

Лабораторний,1

03.04.2008 820827 94.500000000000 820827 0 0 0

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

Серія, номер дата видачі та
найменування органу, який видав

паспорт

Дата
внесення до

реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%)

Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейова
ні іменні

Привілейова
ні на

пред'явника

Кількість за видами акцій

  .  . 0 0.000000000000 0 0 0 0

Усього 820827 94.500000000000 820827 0 0 0



8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

Кворум зборів  94.500000000000

Опис В звiтному роцi буди проведенi черговi загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був сформований

наглядовою радою Товариства:

1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

2. Звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2010 рiк.

3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2010 рiк.

4. Звiт Ревiзора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2010 рiк.

5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк.

6. Затвердження порядку розподiлу прибутку за наслiдками дiяльностi Товариства в 2010 роцi,

строку, розмiру та порядку виплати дивiдендiв за 2010 рiк.

7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Генерального директора

та звiту ревiзора Товариства.

8. Про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства за рахунок  додаткових  внескiв, шляхом

збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi та  закрите (приватне) розмiщення акцiй.

9. Про прийняття рiшення щодо схвалення значних правочинiв, якi вчиняються Товариством.

10. Затвердження статуту Товариства в новiй редакцiї.

Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходили. 

За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi рiшення:

1.Звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2010 рiк

прийняти до вiдома та затвердити.

2.Звiт Наглядової ради Товариства за 2010 рiк прийняти до вiдома та затвердити.

3.Звiт Ревiзора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2010 рiк прийняти до вiдома та

затвердити.

4.Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2010 рiк.

5.Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку за наслiдками дiяльностi Товариства в 2010

роцi:

" 50 % прибутку Товариства направити на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства, з яких:

" 47,25 % прибутку Товариства направити на виплату дивiдендiв акцiонеру ТОВ "IНВЕСТ

МЕНЕДЖМЕНТ"

" 2,75 % прибутку Товариства направити на виплату дивiдендiв акцiонеру Lyktos Group of

Companies Inc.

" 25 % прибутку Товариства направити на формування резервного фонду Товариства.

" 25 % прибутку Товариства направити на формування Фонду вiдтворення основних виробничих

фондiв та додаткового матерiального стимулювання працiвникiв.

6.Доручити керiвнику виконавчого органу Товариства в шестимiсячний термiн здiйснити виплату

дивiдендiв акцiонерам Товариства, шляхом перерахування вiдповiдних коштiв на розрахунковi

рахунки акцiонерiв та направити кожному акцiонеру вiдповiднi пiдтверджуючi оплату документи.

7.За наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Генерального директора та звiту ревiзора

Товариства вирiшили визнати дiяльнiсть органiв Товариства та Товариства вцiлому у 2010 роцi

задовiльною.

8.Розмiр статутного капiталу Товариства не збiльшувати.

9.Схвалити значнi правочини, вартiсть яких перевищує 10% розмiру статутного капiталу

Товариства, дiючих та укладених Товариством у 2010 роцi:

1. Угода № PD/CO114/08, строк дiї 18.06.2008 р.-18.05.2011 р.;

2. Угода № PD/CO1175/08, строк дiї 01.08.2008 р.-31.07.2011 р.;

3. Угода № PD/CO023/09, строк дiї 01.02.2009 р.-31.01.2012 р.;

4. Угода № PD/CO155/10, строк дiї 10.09.2010 р.-09.09.2012 р.;

5. Угода № PD/CO251/10, строк дiї 26.11.2010 р.-25.11.2012 р.;

6. Угода № PD/CO252/10, строк дiї 25.12.2010 р.-24.12.2012 р.;

7. Угода № 498/H-2010, строк дiї 01.02.2011 р.-31.07.2011 р..

10.В зв'язку з вiдмовою вiд збiльшення статутного капiталу статут Товариства не змiнювати.

Позачерговi збори в звiтному роцi не склаикались i не проводились.

Дата проведення 28.04.2011

Чергові Позачергові

X



9. Інформація про дивіденди

Сума нарахованих
дивідендів,грн

   10768747.50000

Опис За звiтний i минулий рiк товариство прийняло рiшення про виплату дивiдендiв.

За простими акціями

          0.00000    10849261.50000           0.00000

За привілейованими
акціями

За простими акціями За привілейованими
акціями

За результатами звітного періоду За результатами періоду, що передував
звітному

Нараховані дивіденди на одну
акцію, грн

         12.40000           0.00000          12.49000           0.00000

Сума виплачених дивідендів,
грн

          0.00000           0.00000     9926620.00000           0.00000

Дата складення переліку осіб,
які мають право на
отримання дивідендів

01.01.2011 д/н 01.01.2011 д/н

Дата виплати дивідендів 01.06.2012 д/н 01.05.2011 д/н



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи

або прізвище, ім'я та по батькові

фізичної особи

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних

паперiв"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889

Місцезнаходження 04107 м. Київ . . вул.Тропiнiна,7-Г

Номер ліцензії або іншого документа

на цей вид  діяльності
АВ №498004

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство

Назва державного органу, що видав

ліцензію або  інший документ
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю

цiнних паперiв

Опис В звiтному роцi змiн осiб, якi здiйснюють облiк прав власностi, не було.

279-10-78Факс

Дата видачі ліцензії або іншого

документа
27.05.2009

Міжміський код та телефон 044-279-10-74

Повне найменування юридичної особи

або прізвище, ім'я та по батькові

фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма

"Всеукраїнський центр аудиту"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31926156

Місцезнаходження 01133 м. Київ . . бульвар Лесi Українки,5а

Номер ліцензії або іншого документа

на цей вид  діяльності
2907

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство

Назва державного органу, що видав

ліцензію або  інший документ
Аудторська палата України

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту

Опис .

5080524Факс

Дата видачі ліцензії або іншого

документа
23.04.2002

Міжміський код та телефон 067-5080524

Повне найменування юридичної особи

або прізвище, ім'я та по батькові

фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний

промислово-iнвестицiйний банк"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00039002

Місцезнаходження 01001 м. Київ . . вул. Шевченка, буд.12

Номер ліцензії або іншого документа

на цей вид  діяльності
АВ № 483643

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство

Назва державного органу, що видав

ліцензію або  інший документ
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних

паперiв

Опис В звiтному роцi осiб, якi здiйснюють облiк прав власностi, не було.

201-52-53Факс

Дата видачі ліцензії або іншого

документа
14.10.2007

Міжміський код та телефон 044 201-52-53



Повне найменування юридичної особи

або прізвище, ім'я та по батькові

фізичної особи

Публiчнеакцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711

Місцезнаходження 01001 м. Київ . . вул.Б.Грiнченка,3

Номер ліцензії або іншого документа

на цей вид  діяльності
АВ №581322

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство

Назва державного органу, що видав

ліцензію або  інший документ
Державна комiсiя з цйiнних паперiв та фондового ринку

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю

цiнних паперiв

Опис В звiтному роцi осiб, якi здiйснюють облiк прав власностi, не було.

279-10-78Факс

Дата видачі ліцензії або іншого

документа
25.05.2011

Міжміський код та телефон 044-279-10-74



11.1. Інформація про випуски акцій

Дата

реєстрації

випуску

Номер свідоцтва

про реєстрацію

випуску

Найменування органу, що

зареєстрував випуск

Тип цінного

паперу

Номінальна

вартість

(грн.)

Кількість

акцій (штук)

Загальна

номінальна

вартість (грн.)

Доля у

статутному

капіталі,%

Міжнародний

ідентифікаційний

номер

Форма існування та

форма випуску

11. Відомості про цінні папери емітента

1 2 3 5 7 8 9 104 6

30.11.2010 1109/1/10 Державна комiсiя з цiнних

паперiв та фондового ринку

Іменні прості Бездокументарна

Іменні

          20.00          868600     17372000.00 100.000000

000000

UA4000105639

В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Товариства на органiзацiйно оформлених ринках не

обертаються. Заяви про включення цiнних паперiв до лiстингу Товариством не подавалися. Обiг цiнних паперiв Товариства здiйснюється лише на внутрiшньому

ринку України. Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.

Опис



ОПИС БІЗНЕСУ

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

Мiжнародна акцiонерна авiацiйна компанiя "УРГА" була заснована у
серпнi 1993 року.
Авiакомпанiя "УРГА"є членом провiдних мiжнародних авiацiйних
органiзацiй, таких як IКАО (з 1994 року) та Асоцiацiї європейських
регiональних авiакомпанiй (ERA) (з 2001 року).
Стратегiя авiакомпанiї орiєнтована на постiйне пiдвищення якостi
авiацiйних послуг, задоволення потреб своїх партнерiв та споживачiв.
З цiєю метою в авiакомпанiї впроваджено Систему управлiння якiстю. У
листопадi 2004 року Система управлiння якiстю МААК "УРГА" пройшла
офiцiйне пiдтвердження за мiжнародним стандартом якостi ISO
9001:2000, про що авiакомпанiї було видано вiдповiдний сертифiкат. А
у 2008 р. авiакомпанiя успiшно пройшла сертифiкацiю на пiдтвердження
Системи управлiння якiстю  ISO 9001:2000.
Парк авiацiйної технiки МААК "УРГА" на сьогоднi складається з 20
власних ПС, з яких 8 пасажирських ПС АН-24, 3 вантажно-пасажирськi ПС
АН-26-100, 7 вантажних ПС АН-26 та 2 лiтаки АН-24, що знаходяться в
рамках навчально-льотного центру МААК "УРГА", 3 ПС компанiя орендує.
Тобто в рамках виробничої дiяльностi для забезпечення авiацiйних
перевезень задiяно 21 лiтак, для забезпечення навчальних процесiв - 2
лiтаки.  
Пасажирськi салони 7 лiтакiв Ан-24 та 3-х лiтакiв Ан-26-100
переобладнаннi матерiалами з полiпшеною шумопоглинаючою обшивкою.
Шiсть лiтакiв мають додатковi паливнi баки, що збiльшує дальнiсть
польотiв.
Iнженерно-авiацiйна служба авiакомпанiї "УРГА" має сертифiкат на
виконання технiчного обслуговування лiтакiв усiх наявних в
авiакомпанiї типiв як на основнiй базi у мiстi Кiровоградi, так i на
лiнiйних станцiях у миротворчих мiсiях ООН.
Авiакомпанiя слiдує передовим європейським та свiтовим стандартам в
галузi цивiльої авiацiї i завжди ставить безпеку польотiв на перше
мiсце. Так, 21 лiтак, що експлуатуюься авiакомпанiєю, обладнано
системою запобiгання зiткненню повiтряних суден у повiтрi (TCAS-94);
21 лiтакiв - системою раннього попередження зiткнення повiтряних
суден iз землею (EGPWS); 21 лiтак - системою BRNAV (GPS-155); 21
лiтак - аварiйним радiо маяком з частотою С 401 F=406 MHz (ELT
ARTEX); 
на 3-х лiтаках встановлено цифровi реєстратори польотної iнформацiї
БУР/MARS; на 8-х лiтаках встановлена апаратура супутникового зв'язку
типу "IRIDIUM", "INMARSAT". На сьогоднiшнiй день проводиться
обладнання решти лiтакiв авiакомпанiї вищевказаним авiацiйним
обладнанням. Керiвництво з виконання польотiв авiакомпанiї
розроблений на пiдставi Об'єднаний європейських авiацiйних правил
(JAR).
Колектив авiакомпанiї налiчує 420 особи, з яких 175 - льотнi, а 99 -
iнженерно-технiчнi спецiалiсти.
МААК "УРГА" має лiцензiї на виконання пасажирських та вантажних
перевезень, що дозволяє виконувати польоти у 124 країнах свiту.
Цiлеспрямована полiтика авiакомпанiї в напрямку пiдвищення якостi
авiацiйних послуг, надiйностi та безпеки перевезень знайшла визнання



численних державних та громадських органiзацiй, про що свiдчать
одержанi компанiєю вiдзнаки та нагороди.

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

Вищим органом управлiння товариства є Загальнi збори акцiонерiв. В
перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв товариство
керiвництво поточною дiяльнiстю здiйснює Генеральний директор, який
обирається Наглядовою радою товариства та наглядова рада товариства в
кiлькостi трьох осiб, яка обираються Загальними зборами акцiонерiв.
Контроль за дiяльнiстю виконавчого органу здiйснює Ревiзор. Дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй , представництв та iнших вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв з повною або частковою формою господарювання товариство
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)

Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться згiдно iз Законом
України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi"
вiд 16.07.99 року № 996-XIV" та П(С)БО (зi змiнами та доповненнями).
Облiкова полiтика застосовується таким чином, щоб фiнансовi звiти
повнiстю узгоджувались з вимогами Закону України "Про бухгалтерський
облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi " та з П(С)БО. До основних
засобiв прийнято вiдносити матерiальнi активи, якi пiдприємство
утримує з метою використання їх у процесi господарської дiяльностi,
очiкуваний строк корисного використання яких бульше одного року та
вартiсть яких перевищує 1000,00 грн. Амортизацiя основних засобiв та
iнших необоротних матерiальних активiв нараховується у вiдповiдностi
до п.26 П(С)БО 7 "Основнi засоби", а саме - прямолiнiйним методом з 1
квiтня 2011 року iз застосуванням строкiв, встановлених для кожного
об"єкта основних засобiв окремо. До 1 квiтня 2011 року амортизацiя
основних засобiв нараховувалась шляхом застосування податкових
коефiцiєнтiв. Амортизацiя МНМА i бiблiотечних фондiв нараховувалась в
першому мiсяцi використання об"єкта у розмiрi 100 вiдсоткiв його
вартостi. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв прийнято визнавати
їх найменування. Первiсну вартiсть запасiв, придбаних за плату,
прийнято визначати по собiвартостi запасiв згiдно з П(С)БО 9
"Запаси". Запаси вiдображати в бухгалтерському облiку по первiснiй
вартостi Метод оцiнки вартостi запасiв в бухгалтерському облiку
визначається у вiдповiдностi до п.16 П(С)БО "Запаси". Методи облiку
та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй встановленi на пiдприємствi
у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї", а саме у
вiдповiдностi до п. 4 -7 та 8-15 вищевказаного Стандарту.

Текст аудиторського висновку

Висновок незалежного аудитора 
про фінансову звітність Приватного акціонерного товариства 
"Міжнародна акціонерна авіаційна компанія "УРГА" 
станом на 31 12.2011р.



Акціонерам ПрАТ "Міжнародна акціонерна 
авіаційна компанія "УРГА"
Національній комісії з цінних паперів 
та фондового ринку України
Аудиторською фірмою ТОВ "Аудиторська фірма "Всеукраїнський Центр
Аудиту" (далі - Аудитор), яка діє за Свідоцтвом про включення до
Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №2907 від 23.04.2002р.,
виданим Аудиторською Палатою України, проведена аудиторська перевірка
фінансової звітності Товариства за період діяльності з 01 січня 2011
року по 31 грудня 2011 року з метою визначення достовірності
звітності, відповідності обліку, повноти і відповідності чинному
законодавству станом на 31 грудня 2011 року.
Перевірено фінансову інформацію яка відображена у фінансової
звітності ПрАТ "Міжнародна акціонерна авіаційна компанія "УРГА": 
- Баланс станом на 31 грудня 2011 року; 
- Звіт про фінансові результати за 2011 рік; 
- Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік; 
- Звіт про власний капітал за 2011 рік; 
- Примітки до річної звітності за 2011 рік.
Відповідальність керівництва
Керівництво ПрАТ "Міжнародна акціонерна авіаційна компанія "УРГА"
несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї
фінансової звітності у відповідності до Національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Відповідальність
керівництва передбачає: розробку, впровадження та використання
внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного
представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих
викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування
відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які
відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора
Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо цих
фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки. Аудит проведено
відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, які прийнято в
якості Національних стандартів аудиту відповідно до рішення
Аудиторської палати України від 18 квітня 2003 року. Ці стандарти
вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й
виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої
впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських проц едур для отримання
аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах.
Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур
входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів
внаслідок шахрайства або помилок. Під час оцінки цих ризиків аудитор
розглядає заходи внутрішнього контролю щодо підготовки та
достовірного представлення фінансової звітності для розробки
аудиторських процедур, що відповідають обставинам, та з метою
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта
господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної
облікової політики, прийнятність облікових оцінок, здійснених
керівництвом, та загального представлення фінансової звітності. 
Аудитор вважає, що отримані аудиторські докази є належними та
достатніми і надають підставу для аудиторського висновку. 
На думку Аудитора, фінансові звіти не представляють достовірно, в



усіх суттєвих аспектах фінансовий стан та фінансові результати ПрАТ
"Міжнародна акціонерна авіаційна компанія "УРГА" станом на 31 грудня
2011 року, у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського
обліку, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні". Аудитори не змогли спостерігати за
інвентаризацією наявних запасів і підтвердити дебіторську та
кредиторську заборгованість через обмеження Товариством обсягу нашої
роботи і за допомогою здійснення інших аудиторських процедур не
змогли підтвердити суму активів та зобов'язань, відображених в
фінансових звітах Товариства за 2011 рік в межах рівня суттєвості,
визначеного листом Міністерства фінансів України від 29.07.2003р. №
04230-04108.
Висновок

На нашу думку внаслідок впливу на фінансові звіти питань, про які
йдеться в попередньому параграфі, фінансові звіти ПрАТ "Міжнародна
акціонерна авіаційна компанія "УРГА" не відображають достовірно й
справедливо фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2011 року,
а також результати діяльності за 2011 рік. Аудиторський висновок -
негативний.
Звіт стосовно інших юридичних та регулятивних вимог
Інформація щодо активів, зобов'язань, власного капіталу Приватного
акціонерного товариства "Міжнародна акціонерна авіаційна компанія
"УРГА" в фінансовій звітності не розкрита в усіх суттєвих аспектах.
Ведення бухгалтерського обліку та класифікація всіх видів активів не
відповідає встановленим нормативам бухгалтерського обліку, зокрема
П(с)БО в Україні: 7 "Основні засоби", 8 "Нематеріальні активи", 9
"Запаси", 10 "Дебіторська заборгованість", 11 "Зобовязання".

Директор ТОВ Аудиторська фірма "Всеукраїнський Центр Аудиту" С.А.
Козонущенко
26 березня 2012 року 
м. Кіровоград

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення
на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг)
емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними
видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі
постачання

Авiакомпанiя "УРГА" виконує пасажирськi i вантажнi перевезення на
умовах коротко- i довгострокового чартеру.
Авiакомпанiя "УРГА" виконує технiчне обслуговування повiтряних суден.
Технiчне обслуговування повiтряних суден та управлiння пiдтримкою
льотної придатностi ПС власної компанiї та своїх клiєнтiв виконується
окремим пiдроздiлом МААК "УРГА" - iнженерно-авiацiйною службою.
Iнженерно - авiацiйна служба МААК "УРГА" має Сертифiкат PART-145 №
UA.145.0002 виданий САА України. Обслуговування проводиться в
сучасному примiщенi ангарного типу. Система обслуговування вiдповiдає



вимогам мiжнародних стандартiв системи управлiння якiстю ISO
9001:2000.
У вiдповiдностi до затвердженого САА України 10.08.2011р. Керiвництва
з регулювання ТО (МОЕ) iнженерно - авiацiйна служба має право
виконувати наступнi види робiт:
1.Лiнiйне та базове технiчне обслуговування.  
2.Зважування та визначення центрiвки лiтакiв Ан-24, Ан-26,
Cessna-172. 
3.Виготовлення та ремонт елементiв меблевого обладнання лiтакiв. 
4.Встановлення прив_язних систем для членiв екiпажу лiтакiв Ан-24,
Ан-26. 
Лiнiйне та базове технiчне обслуговування. 
А) Повiтрянi судна:
- A1-Ан-24;
- A1-Ан-26;
- A2-Cessna 172.
В) Роботи по забезпеченню збiльшення ресурсiв та строкiв служби:
- В1- газотурбiннi двигуни: АI-24 II серiї, АI-24ВТ;
- В2- допомiжна силова установка - РУ19А-300;
- В3- поршневi двигуни: Thielert (Centurion), Lycoming.
C) D1 - неруйнiвнi методи контролю:
- вихри - токовий;
- магнiтний;
- ультразвуковий.
Зважування та визначення центрiвки лiтакiв Ан-24, Ан-26, Cessna-172. 
Зважування та визначення центрiвки лiтакiв виконується у
вiдповiдностi до вимог ICAO (DОС 9760) та JAR-OPS 1.605, а також
Директивного письма САА України № 1.18-0408 от 26.01.2010г.
Зважування та визначення центрiвки лiтакiв виконується
сертифiкованими фахiвцями IАС для лiтакiв Ан-24, Ан-26 у
вiдповiдностi до Iнструкцiї "Зважування та визначення центрiвки
лiтакiв Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-32", а для лiтакiв Cessna 172 у
вiдповiдностi до Iнструкцiї "Зважування та визначення центрiвки
лiтака Cessna 172".
За результатами зважування та визначення центрiвки лiтака
оформлюється "Протокол зважування та визначення центрiвки лiтака" та
вноситься запис в формуляр лiтака.
Зважування лiтакiв проводиться з використанням авiацiйних ваг ВАТ-23.
Виготовлення та ремонт елементiв меблевого обладнання лiтакiв.
В iнженерно - авiацiйнiй службi працює дiльниця з виготовлення та
ремонту елементiв меблевого обладнання лiтакiв, яка обладнана всiма
необхiдними засобами виробництва для своєчасного i якiсного
виготовлення та ремонту елементiв меблевого обладнання лiтакiв.
Роботи з виготовлення та ремонту елементiв меблевого обладнання
виконують фахiвцi, якi теоретичну i практичну пiдготовки, пройшли
атестацiю та допущенi до виконання робiт.
Для виготовлення та ремонту елементiв меблевого обладнання
використовуються матерiали якi вiдповiдають вимогам FAR 825 i мають
вiдповiднi сертифiкати та схваленi САА України до використання в
цивiльнiй авiацiї у вiдповiдностi до Директивного листа № 1.18-5914
от 10.11.2003 року.
На кожний вирiб елементу меблевого обладнання технiчним вiддiлом
розробляється вiдповiдна документацiя.
Встановлення прив_язних систем для членiв екiпажу лiтакiв Ан-24,



Ан-26.
У вiдповiдностi до документацiї розробника ДП "Антонов" схваленої САА
України з встановлення прив_язних систем для членiв екiпажу лiтакiв
Ан-24, Ан-26 iнженерно - авiацiйна служба виконує встановлення цих
систем використовуючи придбанi вироби фiрми ABI (Aircraft Belts,
Inc.).
Роботи виконують фахiвцi, якi вивчили конструкторську та технологiчну
документацiю з встановлення прив_язних систем i допущенi до виконання
цих робiт.
Навчально-льотний центр "УРГА" - це льотна школа, що йде в ногу з
часом, яка була створена на базi авiаком-панiї МААК "УРГА" у 2009
роцi. Маючи величезний досвiд первинної пiдготовки та перепiдготовки
пiлотiв, набутий на ПС АН-24, АН-26, вже кiлька рокiв ми готуємо
приватних пiлотiв на ПС Cessna-172R.
НЛЦ "УРГА" придiляє велику увагу професiоналiзму та iнтегрованому
навчанню. Нашi спецiалiсти, одночасно з технiкою пiлотування,
лiтаководiння, практичною роботою у повiтрi та на землi, навчають
використанню новiтнiх систем, встановлених на наших лiтаках. Оскiльки
ми орiєнтуємося на пiдготовку пiлотiв-професiоналiв, ми придiляємо
максимальну увагу професiйним пiдходам та цiлiсностi пiдготовки з
одночасним урахуванням психологiчних особливостей слухачiв. Ми йдемо
в ногу з найсучаснiшими тенденцiями свiтової авiацiї, тому ми готуємо
пiлотiв з урахуванням наступних чинникiв:
- Ми сертифiкованi як органiзацiя FTO/TRTO у вiдповiдностi до JAR FCL
1 (сертифiкат Навчально-льотного центру № UA/FTO-001/2009).
- Ми маємо парк власних ПС ВС Ан-24, Ан-26 та Cessna-172R Skyhawk.
- Усi нашi iнструктори є професiйними пiлотами, що пройшли пiдготовку
в кращих авiацiйних ВНЗ, та мають за плечима багатотисячнi нальоти i
величезний досвiд польотiв у найрiзноманiтнiших умовах.
Навчально-льотний центр "УРГА" виконує початкову пiдготовку
авiацiйного персоналу МААК "УРГА" з авiацiйної безпеки: 
Початкова пiдготовка льотного складу з авiацiйної безпеки. 
Початкова пiдготовка iнженерно-технiчного складу з авiацiйної
безпеки. 
Початкова пiдготовка льотних диспетчерiв з авiацiйної безпеки. 
Початкова пiдготовка працiвникiв, котрi не вiдносяться до авiацiйного
персоналу, з авiацiйної безпеки. Навчально-льотний центр (НЛЦ) МААК
"УРГА" у вiдповiдностi з Сертифiкатом Державiаадмiнiстрацiї України
номер UA/FTO-001/2009, проводить курси пiдвищення квалiфiкацiї:
- членiв льотних екiпажiв ПС АН-24, АН-26 (пiлотiв, штурманiв,
бортiнженерiв, борт операторiв) - щорiчнi;
- правила ведення радiозв_язку та фразеологiя радiообмiну англiйською
мовою для льотного складу, який виконує польоти на мiжнародних
повiтряних лiнiях (пiлоти, штурмани);
- авiацiйна англiйська мова для впровадження стандартiв та
рекомендованої практики IСАО.
А також проводить тестування для визначення рiвня знань авiацiйної
англiйської мови для впровадження стандартiв i рекомендованої
практики IСАО.
Льотна пiдготовка в Навчально-льотному центрi "УРГА" виконується на
наступних типах ПС: Антонов-24, Антонов-26, Cessna-172R.



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

Придбання основних фондiв за останнi 5 рокiв - на суму
24061861,95грн. Проведено модернiзацiю та ремонт основних фондiв на
суму 30335730,59 грн.
Щодо надходження основних фондiв -  ангар для ремонту АТ 5054848,66
грн., 2-х кiмнатна квартира 399088,15грн., термiнал 2135664,54 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. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Оренда
основних засобiв не здiйснюється, також в звiтному перiодi не було
значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв. 
Виробничi потужностi в цiлому задовольняють потреби пiдприємства,
ступiнь використання обладнання в середньому складає в середньому 70
вiдсоткiв. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи
пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в
балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає
фактичнiй адресi пiдприємства. 
На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi
активiв пiдприємства. 
На даний час Товариство не має планiв щодо капiтального будiвництва,
розширення або удосконалення основних засобiв, так як такi плани
потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсiв,
вартiсть яких є високою.

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

На розвиток авiацiйного транспорту в Українi впливають такi фактори: 
-низька закупiвельна спроможнiсть основної частини населення; 
-застарiлий парк повiтряних суден; 
-достатньо розвинута сiтка наземного сполучення мiж мiстами України
(автомобiльний, залiзничний транспорт) з значно меншою вартiстю
квиткiв.

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

   На протязi звiтного року сплачено штрафiв, пень, неустойок за
порушення чинного законодавства на суму 576 тис.грн.

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

   Фiнансування дiяльностi товариства ведеться за рахунок власних
оборотних коштiв пiдприємства без залучення кредитiв банкiв.
   Робочий капiтал достатнiй i вiдповiдає поточним потребам
пiдприємства, можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками



фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню
об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової
полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства
як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги
ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат
виробництва та погашення поточних зобов'язань.

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

Товариство не має укладених, але не виконаних договорiв, тому
iнформацiя про очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв
вiдсутня.

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

Полiтика МААК "УРГА" у сферi якостi  
Мiсiя: створення мiжнародної акцiонерної авiацiйної компанiї з
перевезення пасажирiв i вантажiв, здатної розвиватися та
вдосконалюватися з метою задоволення споживачiв, персоналу,
акцiонерiв та суспiльства.
Бачення: ми - вiдома на свiтовому ринку авiакомпанiя, яка надає
авiацiйнi послуги на всiх континентах та задовольняє сподiвання
зацiкавлених сторiн.
Стратегiя: розвиток колективу однодумцiв, об'єднаного спiльними
цiнностями, який постiйно вдосконалює свою дiяльнiсть з надання
авiацiйних послуг для досягнення достатку i задоволення потреб
споживачiв, персоналу, акцiонерiв та суспiльства.
Стратегiчнi напрями в дiяльностi компанiї у сферi якостi наступнi:
-    пошук шляхiв пiдвищення якостi послуг, їх безпеки та надiйностi;
-    розширення мiжнародного ринку авiацiйних послуг;
-    збiльшення парку повiтряних суден;
-    переобладнання i модернiзацiя авiацiйної технiки;
-    навчання i пiдвищення квалiфiкацiї персоналу;
-   створення благ для персоналу, акцiонерiв i суспiльства за рахунок
прибутковостi фiнансово-господарської дiяльностi компанiї.
Система управлiння якiстю як засiб реалiзацiї Полiтики у сферi
якостi, заснована на наступних цiнностях:
-    iндивiдуальному пiдходi до споживачiв авiацiйних послуг;
-    чесностi, порядностi у вiдносинах з персоналом, споживачами,
акцiонерами та суспiльством;
-    патрiотизмi i професiоналiзмi персоналу;
-    постiйному впровадженню iнновацiй та вдосконалень.
Вище керiвництво компанiї забезпечує умови для розробки, впровадження
та безперервного вдосконалення системи управлiння якiстю МААК "УРГА".
Реалiзацiя даної Полiтики є обов'язковою для всього персоналу
авiакомпанiї.

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

Дослiджень та розробок товариство не проводить.

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

ПрАТ "МААК" в звiтному роцi виступала стороною в судових справах:
 Справа № 5013/133/11
Господарський суд Кiровоградської областi в складi суддi Мохонько
К.М. розглянувши матерiали справи № 5013/133/11 за позовом: Закритого
акцiонерного товариства "Авiакомпанiя Ейр Онiкс"  м. Сiмферополь до
вiдповiдача: Приватного акцiонерного товариства "Мiжнародна
акцiонерна авiацiйна компанiя "Урга" м. Кiровоград про визнання
недiйсним правочину на оренду ухвалою вiд 19.04.2011 року ухвалив:
1. Заяву Приватного акцiонерного товариства Мiжнародна акцiонерна
авiацiйна компанiя "Урга" - задовольнити.
2. На сторiнцi 3 в абзацах 7, 8 мотивувальної частини рiшення та
абзацi 11 резолютивної частини рiшення господарського суду
Кiровоградської областi вiд 03.03.11р. скорочену назву вiдповiдача
ПАТ "МААК "УРГА" замiнити на повну назву Приватне акцiонерне
товариство Мiжнародна акцiонерна авiацiйна компанiя "Урга".

Днiпропетровський апеляцiйний господарський суд у складi колегiї
суддiв: головуючого суддi: Сизько I.А. (доповiдач) розглянувши у
вiдкритому судовому засiданнi апеляцiйну скаргу закритого
акцiонерного товариства "Авiакомпанiя "Ейр Онiкс" на рiшення
господарського суду Кiровоградської областi вiд 03.03.2011р. у справi
№5013/133/11  за позовом закритого акцiонерного товариства
"Авiакомпанiя Ейр Онiкс", Автономна Республiка Крим, м. Сiмферополь
до приватного акцiонерного товариства "Мiжнародна акцiонерна
авiацiйна компанiя "УРГА", м. Кiровоград  про визнання недiйсним
правочину  
Апеляцiйну скаргу закритого акцiонерного товариства "Авiакомпанiя Ейр
Онiкс", Автономна Республiка Крим, м. Сiмферополь залишити без
задоволення. 
Рiшення господарського суду Кiровоградської областi вiд 03.03.2011р.
у справi №5013/133/11 залишити без змiн.

Справа № 3/62
Вищий господарський суд України у складi колегiї суддiв
ГоловуючогоКота О.В. 
суддiвШевчук С.Р.  Кролевець О.А. перевiривши касацiйну
скаргуТовариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Атлантик" на
постановуДнiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд
23.11.2010р. у справi№ 3/62 господарського суду Кiровоградської
областi за позовомЗакритого акцiонерного товариства "Мiжнародна
акцiонерна авiацiйна компанiя"Урга" доТовариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Атлантик" простягнення 66 072, 59 грн. та за
зустрiчним позовомТовариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Атлантик"
доЗакритого акцiонерного товариства "Мiжнародна акцiонерна авiацiйна
компанiя"Урга" простягнення 50 688,58 грн. 
Касацiйна скарга Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Атлантик"
вiд 02.12.2010р. на постанову Днiпропетровського апеляцiйного
господарського суду вiд 23.11.2010р. у справi № 3/62 вiдповiдає
вимогам ст.111 ГПК України. 

Справа 2а-1410/10/1170
Кiровоградський окружний адмiнiстративний суд, розглянувши у



вiдкритому судовому засiданнi адмiнiстративну справу за позовом:
приватного акцiонерного товариства "Мiжнародна акцiонерна авiацiйна
компанiя "УРГА" до вiдповiдача-1: Кiровоградської обєднаної державної
податкової iнспекцiї, вiдповiдача-2: Головного управлiння Державного
казначейства в Кiровоградськiй областi про визнання нечинним
податкового повiдомлення рiшення № 0000382350/0 вiд 19.04.2010 року,
постановив:
Адмiнiстративний позов задовольнити.
Визнати нечинним податкове повiдомлення-рiшення №0000382350/0 вiд
19.04.2010 року.
Стягнути з Державного бюджету України через Головне управлiння
державного казначейства України у Кiровоградськiй областi на користь
приватного акцiонерного товариства "Мiжнародна акцiонерна авiацiйна
компанiя "УРГА""(вул. Добровольського 1-а, м. Кiровоград, 25005,
iдентифiкацiйний код 14372024) бюджетне вiдшкодування з податку на
додану вартiсть в сумi 136827,00 грн. 
Стягнути з Державного бюджету України на користь приватного
акцiонерного товариства "Мiжнародна акцiонерна авiацiйна компанiя
"УРГА""1371,67 грн. судового збору.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі

За останнi три роки товариство має такi фiнансовi результати:
 2009 рiк - 16401 тис.грн. прибутку.
 2010 рiк - 22791 тис.грн. прибутку.
 2011 рiк - 15076 тис.грн. прибутку.



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

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

Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

Основні засоби, всього
(тис.грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

   37384.0001.Виробничого призначення    43582.000        0.000        0.000    37384.000    43582.000

    9317.000- будівлі та споруди    15394.000        0.000        0.000     9317.000    15394.000

     351.000- машини та обладнання      833.000        0.000        0.000      351.000      833.000

     981.000- транспортні засоби    21564.000        0.000        0.000      981.000    21564.000

   26735.000- інші     5791.000        0.000        0.000    26735.000     5791.000

       0.0002.Невиробничого призначен        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- будівлі та споруди        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- машини та обладнання        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- транспортні засоби        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- інші        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

   37384.000Усього    43582.000        0.000        0.000    37384.000    43582.000

Пояснення : Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому

30-40 рокiв, машинами i обладнаннями - 5-15 рокiв рокiв, транспортними

засобами - 5-15 рокiв. 

Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання

засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої

дiяльностi Товариства. 

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 80871 тис.грн.,

ступiнь їх зносу - 46,093%, сума нарахованого зносу - 37289 тис.грн. Змiни у

вартостi основних засобiв зумовленi їх надходженням протягом року (надiйшло

основних засобiв за звiтний рiк на суму 16373 тис.грн.), вибуттям на суму 266

тис.грн. за залишковою вартiстю, iншi змiни на суму 3500 тис.грн. та

нарахуванням амортизацiї за рiк на суму 6407 тис.грн. Обмежень на використання

майна Емiтента немає.



13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів

Скоригований статутний капітал

Статутний капітал

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій

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

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

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

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

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

періодів

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(69616.000 тис.грн. ) більше скоригованого

статутного капіталу(17372.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного

кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу,

розрахованому на кiнець року.

Найменування показника За попередній період

       69616

       17372

       17372

       65934

       17372

       17372



13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Відсоток за

корист. коштами

(% річних)

Непогашена

частина боргу

(тис.грн.)

Дата виник

нення

Дата

погашення

Кредити банку, у тому числі : X           0.00X X

  0.000           0.00д/н д/н

Зобов'язання за цінними паперами X           0.00X X

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

  0.000           0.00д/н д/н

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним

випуском):
X           0.00X X

  0.000           0.00д/н д/н

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

  0.000           0.00д/н д/н

За векселями (всього) X           0.00X X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними

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

  0.000           0.00д/н д/н

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за

кожним видом):
X           0.00X X

  0.000           0.00д/н д/н

Податкові зобов'язання X         445.00X X

Фінансова допомога на зворотній основі X           0.00X X

Інші зобов'язання X       14101.00X X

Усього зобов'язань X       14546.00X X

Опис: На балансi товариства станом на 31.12.2010 року

довгостроковi зобов'язання вiдсутнi.

Поточнi зобов'язання Товариства станом на 31.12.2011

року складають 14546 тис. грн., в тому числi:

- кредиторська заборгованiсть за товари роботи,

послуги - 4943 тис. грн., 

поточнi зобов'язання за розрахунками:

- з одежаних авансiв                                        - 16

тис.грн.,

- з бюджетом                                                - 445 тис.грн.,

- з оплати працi                 -

276 тис. грн.,

- з учасниками                                              - 8792 тис.

грн.,

- iншi поточнi зобов'язання

- 74 тис. грн.

Вiдображенi в Балансi довгостроковi та  поточнi

зобов'язання, їх оцiнка вiдповiдають вимогам П(С)БО

11 "Зобов'язання". Данi аналiтичного облiку

вiдповiдають даним Балансу.



2011

Загальні збори акціонерів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1  1  0

20102  1  0

20093  1  0

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

Реєстраційна комісія

Так

Акціонери

Реєстратор

Ні

X

X

X

Інше

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

Державна комісія з цінних паперів та фондовго ринку

Так

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні

X

X

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

Підняттям карток

Так

Бюлетенями ( таємне голосування )

Ні

X

X

Підняттям рук X

Інше

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

Реорганізація

Так

Внесення змін до статуту товариства

Ні

X

X

Прийнятя рішення про зміну типу товариства X

Інше

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X

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

X

Депозитарій X

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

X

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



Органи управління

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

Стратегичного планування

Так

Аудиторський

З питань призначень і винагород

Ні

X

X

X

Іншi

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

Кількість членів наглядової ради

Кількість представників акціонерів, що правцюють у товаристві

(осіб)

  3

Який склад наглядової ради ( за наявності )?

Винагорода є фіксованою сумою

Так

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Інше

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

  0

Кількість представників державиі   0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше10% акцій   3

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій   0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб   3

Інвестиційний X

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

(так/ні) ?
_____Ні

X

X

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Так

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Ні

Особисті якості (чесність, відповідальність )

Інше

X

X

X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X

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

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

Так

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

Ні

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

Інше

X

X

X

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

X

Іншi



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

Члени правління ( директор )

Загальний відділ

Засідання
правління

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

Кількість членів ревізійної комісії _____  1

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Юридичний відділ ( юрист )

Секретар правління

Секретар загальних зборів

осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ?_____ 2

Засідання
наглядової ради

Загальні збори
акціонерів

Ні

Секретар спостережної ради

Корпоративний секретар

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
акціонерами

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Інше

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Виконавчий
орган

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

Наглядова
рада

Загальні
збори

акціонерів

Так

Не належить до
компетенції

жодного органу

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Обрання та відкликання голови правління

Обрання та відкликання членів правління

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Обрання голови та членів ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Затвердження аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Положення про загальні збори товариства

Так

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган (правління)

Ні

X

Інше

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто
суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах
акціонерного товариства ? (так/ні)

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію

Положення про акції акціонерного товариства

Положення про порядок розподілу прибутку

______Ні

X

X

X

X

X

X

Фінансова звітність, результати діяльності

Копії

документів

надаються

на запит

акціонера

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

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо

в
акціонерному

товаристві

Публікується
у

пресі,оприлюд
нюється в

загальнодосту
пній

інформаційній
базі ДКЦПФР

про ринок
цінних
паперів

Так

Інформація
розміщується

на власній
інтернет
сторінці

акціонерного
товариства

Інформація

розповсюджу

ється на

загальних

зборах

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

Інформація про склад органів управління
товариства

Статут та внутрішні документи

Протоколи загальних зборів акціонерів
після їх проведення

Розмір винагороди посадових осіб АТ

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором
протягом останніх трьох років ?

Не проводились взагалі

Так

Менше ніж раз на рік

Ні

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

X

X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

Загальні збори акціонерів

Так

Наглядова  рада

Ні

Правління або директор

X

X

X

Інше

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



З якої причини було змінено аудитора ?

Не задовольняв професійний рівень

Так

Не задовольняли умови угоди з аудитором

Аудитора було замінено на вимогу акціонерів

Ні

X

Інше

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

Ревізійна комісія

Так

Наглядова рада

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?

З власної ініціативи

Так

За дорученням загальних зборів

Ні

За дорученням наглядової ради

X

Інше

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

X

X

Стороння компанія або сторонній консультант

Перевірки не проводились

Інше

X

X

X

X

За зверненням виконавчого органу

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

X

X

X

X



Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

Випуск акцій

Так

Випуск депозитарних розписок

Випуск облігацій

Ні

X

Інше

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Кредити банків

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

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

X

X

X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

X

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

прийняття : ____________

яким органом управління прийнятий : _____________________________________________________________Не прийнятий

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

(так/ні) Ні

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

______

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

Не задовольняв професійний рівень особи

Так

Не задовольняли умови договору з особою

Особу змінено на вимогу:

Ні

X

Інше Особу змiнено в зв'язку зi змiною форми iснування акцiй

акціонерів

суду

X

X

X

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

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



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

Приватне акцiонерне товариство "Мiжнародна акцiонерна авiацiйна

компанiя "УРГА"

Територія______________________________________________________________КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Организаційно-правова форма господарювання

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Орган державного управління_____________________________________________

Вид економічної діяльності________________________________________________Авiацiйнi регулярнi пасажирськi перевезення

Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса________________________________________________________________25005 КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ М.КIРОВОГРАД

ВУЛ.ДОБРОВОЛЬСЬКОГО,1А

14372024

3510136300

230

      1005

62.10.1

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

Актив Код рядка На початок звітного

періоду

На кінець звітного

періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції 020 2059 356

Основні засоби:

залишкова вартість 030 37384 43582

первісна вартість 031 68570 80871

знос 032 ( 31186 ) ( 37289 )

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

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 -- --

Усього за розділом І 080 43644 48609

ІІ. Оборотні активи

виробничі запаси 100 11466 13153

готова продукція 130 192 58

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 408 885

первісна вартість 161 408 885

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

----220Поточні фінансові інвестиції

з бюджетом 170 3614 4720

Інша поточна дебіторська заборгованість 210         8566         5190

ДЕРЖАВНI АДМIНIСТРАЦIЇ ОБЛАСТЕЙ, МIСТ

Нематеріальні активи:

залишкова вартість 010 80 80

первісна вартість 011 80 80

накопичена амортізація 012 (    --    ) (    --    )

Інші фінансові інвестиції 045 -- --

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 -- --

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

Запаси:

поточні біологічні активи 110 -- --

незавершене виробництво 120 -- --

Товари 140 56 53

Векселі одержані 150 -- --

за виданими авансами 180 -- --

З нарахованих дохідів 190 -- --

Із внутрішніх розрахунків 200 --     --

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

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

2012 01 01

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість 035 -- --

первісна вартість 036 -- --

накопичена амортизація 037 (    --    ) (    --    )

Інші необоротні активи 070 -- --

Відстрочені податкові активи 060 4121 4591

Гудвіл при консолідації 075 -- --

Гудвіл 065 -- --

Довгострокові фінансові інвестиції:

Середня кількість працівників (1)____________417

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V



IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків 500 -- --

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

Векселі видані 520 -- --

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів 540 16 16

з бюджетом 550 1054 445

із внутрішніх розрахунків 600 -- --

Інші поточні зобов'язання 610 100 74

Усього за розділом IV 620 14291 14546

V. Доходи майбутніх періодів 630 -- --

Баланс 640 80225 84162

Генеральний директор

Головний бухгалтер

________

________

Галiнський Олександр Iванович

Перекос Оксана Валерiївна

Пасив Код рядка На початок звітного

періоду

На кінець звітного

періоду

1 2 3 4

І. Власний капітал

Статутний капітал 300 17372 17372

Пайовий капітал 310 -- --

Додатковий вкладений капітал 320 628 628

Інший додатковий капітал 330 -- --

Резервний капітал 340 7962 7962

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 39972 43654

Неоплачений капітал 360 (    --    ) (    --    )

Вилучений капітал 370 (    --    ) (    --    )

6961665934380Усього за розділом I

ІI. Забеспечення наступних виплат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 -- --

Інші забезпечення 410 -- --

415 -- --

416 -- --

Цільове фінансування 420 -- --

----430Усього за розділом II

IIІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків 440 -- --

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 -- --

Відстроченні податкові зобов'язання 460 -- --

Інші довгострокові зобов"язання 470 -- --

----480Усього за розділом III

зі страхування 570 287 --

з оплати праці 580 535 276

з учасниками 590 9383 8792

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2916 4943

з позабюджетних платежів 560 -- --

Частка меншості 385 -- --

Cума страхових резервів

Cума часток перестраховиків у страхових резервах

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 230 824 27

в іноземній валюті 240 2370 1514

Інші оборотні активи 250 9085 9883

Усього за розділом II 260 36581 35483

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 -- 70

Баланс 280 80225 84162

у т.ч. в касі 231 1 1

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

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

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

утримуваними для продажу

605 -- --

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

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



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Приватне акцiонерне товариство "Мiжнародна акцiонерна авiацiйна

компанiя "УРГА"

Територія______________________________________________________________КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Орган державного управління_____________________________________________

Организаційно-правова форма господарювання ______________________________

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності________________________________________________Авiацiйнi регулярнi пасажирськi перевезення

Одиниця виміру: тис. грн.

14372024

3510136300

      1005

230

62.10.1

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2011 р.

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

025 (    --    ) (    --    )

ДЕРЖАВНI АДМIНIСТРАЦIЇ ОБЛАСТЕЙ, МIСТ КИЄВА

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010       124852       123756

Податок на додану вартість 015 ( 509 ) ( 586 )

Акцизний збір 020 (    --    ) (    --    )

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

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

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035       124343       123170

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 87701 ) ( 81982 )

Валовий:

Прибуток 050        36642        41188

Збиток 055 (    --    ) (    --    )

Інші операційні доходи 060          592         1493

Адміністративні витрати 070 ( 14144 ) ( 5352 )

Витрати на збут 080 ( 496 ) ( 2582 )

Інші операційні витрати 090 ( 2003 ) ( 2912 )

Прибуток 100        20591        31835

Фінансові результати від операційної діяльності:

Збиток 105 (    --    ) (    --    )

Дохід від участі в капіталі 110     --     --

Інші фінансові доходи 120     --         1972

Інші доходи 130          110     --

Фінансові витрати 140 ( 1 ) ( 2320 )

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

Інші витрати 160 ( 832 ) ( 1099 )

Прибуток 170        19868        30388

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Збиток 175 (    --    ) (    --    )

2012 01 01

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

продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061     --     --

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

продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091 (    --    ) (    --    )

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

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

необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176     --     --

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

активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177 (    --    ) (    --    )

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V



Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 230         7067         5940

Витрати на оплату праці 240        25473        18386

Відрахування на соціальні заходи 250         9125         6994

Амортизація 260         6408         6202

Інші операційні витрати 270        56271        55306

Разом 280       104344        92828

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 300       868600       868600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310       868600       868600

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320      17.35667000      26.23878000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330      17.35667000      26.23878000

Дивіденди на одну просту акцію 340     --     --

Генеральний директор __________ Галiнський Олександр Iванович

Головний бухгалтер __________ Перекос Оксана Валерiївна

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

(    --    )(    --    )225Збиток

Чистий:

       22791       15076220Прибуток

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

(    --    )(    --    )205Витрати

Надзвичайні:

    --    --200Доходи

(    --    )(    --    )195Збиток

Фінансові результати від звичайної діяльності:

       22791       15076190Прибуток

( 7597 )( 4792 )180Податок на прибуток від звичайної діяльності

    --    --226Забезпечення матеріального заохочення

    --    --215Частка меншості

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



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Приватне акцiонерне товариство "Мiжнародна акцiонерна авiацiйна

компанiя "УРГА"

Територія______________________________________________________________КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Организаційно-правова форма господарювання ____________________________

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності________________________________________________Авiацiйнi регулярнi пасажирськi перевезення

Одиниця виміру: тис. грн.

14372024

3510136300

230

62.10.1

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

ЗВІТ про рух грошових коштів за  2011 рік

Стаття Код

За звітний період За аналогічний

період

попереднього року

1 2 3

2012 01 01

4

I. Рух коштів у результаті  операційної діяльності

010       124533       125629

          Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Погашення векселів одержаних 015     --     --

Покупців і замовників авансів 020           20           18

Повернення авансів 030     --     --

Установ банків відсотків за поточними рахунками 035            4           50

Бюджету податку на додану вартість 040         5126         1778

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045         1160     --

Отримання субсидій, дотацій 050     --     --

Цільового фінансування 060     --     --

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

Інші надходження 080         9442         1560

090        52662        63997

          Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

Авансів 095     --     --

Повернення авансів 100           21            7

Працівникам 105        20855        14586

Витрат на відрядження 110        15823        16223

Зобов'язань з податку на додану вартість 115     --     --

Зобов'язань з податку на прибуток 120         9737         6522

Відрахувань на соціальні заходи 125        10489         7786

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130         3923         2783

Цільових внесків 140     --     --

Інші витрачання 145         7540         1785

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150        19235        15346

Рух коштів від надзвичайних подій 160     --     --

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170        19235        15346

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

180     --     --

Реалізація:

          фінансових інвестицій

          необоротних активів 190     --     --

          майнових комплексів 200     --     --

          дивіденди 220     --     --

Інші надходження 230     --     --

210     --     --

Отримані:

          відсотки

          необоротних активів 250         9052        11514

          майнових комплексів 260     --     --

240     --     --

Придбання:

          фінансових інвестицій

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V



1 2 3 4

Інші платежі 270     --     --

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280        -9052       -11514

Рух коштів від надзвичайних подій 290     --     --

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300        -9052       -11514

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

310     --     --Надходження власного капіталу

Отримані позики 320     --     --

Інші надходження 330     --     --

Погашення позик 340     --     --

Сплачені дивіденди 350        11893         4560

Інші платежі 360     --     --

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370       -11893        -4560

Рух коштів від надзвичайних подій 380     --     --

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390       -11893        -4560

Чистий рух коштів за звітний період 400        -1710         -728

Залишок коштів на початок року 410         3194         4008

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420           57          -86

Залишок коштів на кінець року 430         1541         3194

Генеральний директор __________ Галiнський Олександр Iванович

Головний бухгалтер __________ Перекос Оксана Валерiївна



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Приватне акцiонерне товариство "Мiжнародна акцiонерна авiацiйна

компанiя "УРГА"

Територія______________________________________________________________КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Орган державного управління_____________________________________________

Организаційно-правова форма господарювання _____________________________

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності________________________________________________Авiацiйнi регулярнi пасажирськi перевезення

Одиниця виміру: тис. грн.

14372024

3510136300

      1005

230

62.10.1

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за рік 2011

Стаття Код

1 2 3 4

ДЕРЖАВНI АДМIНIСТРАЦIЇ ОБЛАСТЕЙ, МIСТ КИЄВА

Залишок на початок

року 010        17372     --

Статутний

капітал

Пайовий

капітал

Додатко-

вий

вкладений

капітал

Інший

додатко-  вий

капітал

5 6

         628     --

7 8

        7962        39972

Резервний

капітал

Нерозподіле

ний

прибуток

Неоплачений

капітал

Вилучений

капітал

9 10

    --     --

Разом

11

       65934

Коригування: Зміна

облікової політики
020

Виправлення

помилок 030

Інші зміни
040

Скоригований

залишок на початок

року
050

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

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

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

       17372     --          628     --         7962        39972     --     --        65934

Переоцінка активів:

Дооцінка основних

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

Уцінка основних

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

Дооцінка

незавершеного

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

Уцінка

незавершеного

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

Дооцінка

нематеріальних

активів
100

Уцінка

нематеріальних

активів
110

120

Чистий прибуток

(збиток) за звітний

період
130

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

(дивіденди)
140     --     --     --     --     --       -11394     --     --       -11394

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

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

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

    --     --     --     --     --        15076     --     --        15076

2012 01 01

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Спрямування

прибутку до

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

Відрахування до

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

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

Внески учасників:

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

Погашення

заборгованості з

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

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

Вилучення

капіталу: Викуп

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

Перепродаж

викуплених акцій

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

Анулювання

викуплених акцій

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

Вилучення частки в

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

Зменшення

номінальної

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

Інші зміни в

капіталі: Списання

невідшкодованих

збитків

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

Безкоштовно

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

280     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Разом змін в

капіталі 290     --     --     --     --     --         3682     --     --         3682

Залишок на кінець

року 300        17372     --          628     --         7962        43654     --     --        69616

Перекос Оксана Валерiївна_______Головний бухгалтер

Галiнський Олександр Iванович_______Генеральний директор



Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIЖНАРОДНА АКЦIОНЕРНА АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ

Територія КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Орган державного управління ДЕРЖАВНI АДМIНIСТРАЦIЇ ОБЛАСТЕЙ, МIСТ КИЄВА I СЕВАСТОПОЛЯ

Организаціно-правова форма господарювання _____________________________________________________________АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності АВIАЦIЙНI РЕГУЛЯРНI ПАСАЖИРСЬКI ПЕРЕВЕЗЕННЯ

За ЄДРПОУ 14372024

За КОАТУУ 3510136300

За CПОДУ       1005
За КОПФГ 230

За КВЕД 62.10.1

КОДИ

Одиниця виміру: тис. грн.

12 01 01Дата /рік, місяць, число/

Групи нематеріальних

активів

Код

рядка
Залишок на початок року

первісна

(переоцінена)

вартість

накопичена

амортизація

Надійшло за

рік

Переоцінка (дооцінка +,

уцінка -)

первісної

(переоціненої

) вартості

накопиченої

амортизації

Вибуло за рік

первісна

(переоцінена)

вартість

накопичена

амортизація

Нараховано

амортизації

за рік

Втрати від

зменшення

корисності за

рік

Залишок на кінець року

первісна

(переоцінена)

вартість

накопичена

амортизація

Інші зміни за рік

первісної

(переоціненої

) вартості

накопиченої

амортизації

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

I. Нематеріальні активи.

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

Права користування

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

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

Права на комерційни

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

Права на об'єкти промислової

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

Авторські та суміжні з ними

права 050 -- -- -- -- -- -- -- -- --

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

Інші нематеріальні активи
070 80 -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- 80 --

Разом
080 80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 80 --

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



Групи основних засобів Код

рядка
Залишок на початок

року

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

Надійшло

за рік

Переоцінка

(дооцінка +, уцінка

-)

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів,

щодо яких існує обмеження права

власності (081) --

вартість оформлених у заставу

нематеріальних активів (082) --

вартість створених підприємством

нематеріальних активів (083) --

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів,

отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) --

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних

активів, щодо яких існує обмеження права

власності (085) --

II. Основні засоби.

Вибуло за рік

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

8 9

Нарахова

но

амортиза

ції за рік

10

Втрати

від

зменшенн

я

кориснос

ті

11

Інші зміни за рік

первісної

(переоцін

еної)

вартості

зносу

12 13

Залишок на кінець

року

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

14 15

одержані за

фінансовою

орендою

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

16 17

передані в

оперативну оренду

первісна

(переоцін

ена)

вартість

знос

18 19

у тому числі

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

Капітальні витрати на

поліпшення земель
110 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Будинки, споруди, та

передавальні пристрої
120 10241 924 11898 -- -- -- -- 395 -- -4824 602

Машини та обладнання 130 1833 1482 534 -- -- 379 143 210 -- -655 -1049

Транспортні засоби 140 2254 1273 1458 -- -- 100 92 3685 -- 49572 26754

Інструменти, прилади,

інвентар (меблі)
150 4577 3835 33 -- -- -- -- 190 -- -3022 -3288

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

Багаторічні насадження 170 15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інші основні засоби 180 49650 23672 2450 -- -- 92 70 1927 -- -44572 -23018

Бібліотечні фонди 190 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Малоцінні необоротні

матеріальні активи
200 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Тимчасові (нетитульні)

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

17315 1921 -- -- -- --

1333 500 -- -- -- --

53184 31620 -- -- -- --

1588 737 -- -- -- --

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

15 -- -- -- -- --

7436 2511 -- -- -- --

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

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

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

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



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

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

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

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

Інші необоротні матеріальні

активи
250 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Разом 260 68570 31186 16373 -- -- 571 305 6407 -- -3501 1

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

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

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

80871 37289 -- -- -- --

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

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) --

III. Капітальні інвестиції.

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

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

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(265) --

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

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

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

(267) --

З рядка 260 графа 15

IV. Фінансові інвестиції.1 2 3

Капітальне будівництво 280 -- --

Придбання (виготовлення) основних засобів
290 -- --

4

Найменування показника Код

рядка

За рік На кінець року

Найменування показника Код

рядка

За рік На кінець року

довгострокові поточні

1 2 3 4 5Придбання (виготовлення) інших необоротних

матеріальних активів 300 -- -- А. Фінансові інвестиції за методом участі в

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

дочірні підприємства 360 -- -- --

спільну діяльність 370 -- -- --

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

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

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

(2641) --

(2651) --

(269) --

Придбання (створення) нематеріальних  активів
310 -- --

Придбання (вирощування) довгострокових

біологічних активів
320 -- --



1 2 3 4 1 2 3 4 5

Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у

статутному капіталі інших підприємств 380 -- -- --

акції 390 -- -- --

облігації 400 -- -- --

Інші 330 -- --

Разом 340 -- --

інші 410 -- -- --

Разом (розд.А + розд.Б) 420 -- -- --

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції

інвестиціх відображені:

(421) --за собівартістю

(422) --за справедливою вартістю

(423) --за амортизованою собівартістю

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні  фінансові інвестиції

відображені:

(424) --за собівартістю

(425) --за справедливою вартістю

(426) --за амортизованою собівартістю

1 2 3

А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна

оренда активів 440 -- --

4

Операційна курсова різниця 450 518 726

Найменування показника Код

рядка

Доходи Витрати

V. Доходи та витрати

Реалізація інших оборотних  активів 460 -- --

Штрафи, пені, неустойки 470 -- 576

Утримання об'єктів житлово-комунального і

соціально-культурного призначення 480 -- --

Інші операційні доходи і витрати 490 74 701

у тому числі відрахування до резерву сумнівних

боргів 491 Х --

непродуктивні витрати та втрати 492 Х --

Б.Доходи і втрати від участі в капіталі за

інвестиціями в: асоційовані підприємства 500 -- --

дочірні підприємства 510 -- --

спільну діяльність 520 -- --

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

Проценти 540 Х --

Фінансова оренда активів 550 -- --

Г.Інші доходи і витрати. Реалізація фінансових

інвестицій 570 -- --

Доходи від об'єднання підприємств 580 -- --

Результат оцінки корисності 590 -- --

Інші фінансові доходи і витрати 560 -- 1

Неопераційна курсова разниця 600 -- --

Безоплатно одержані активи 610 -- Х

Списання необоротних активів 620 Х --

Інші доходи і витрати 630 110 832

1 2 3

Каса 640 1

Найменування показника Код

рядка

На кінець року

VI. Грошові кошти

Поточний рахунок в банку 650 1540

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

Грошові коншти в дорозі 670 --

Еквіваленти грошових коштів 680 --

Разом 690 1541

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання

(691) --яких обмежено

(341) --

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

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



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

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

контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

1 2 3 4

Види забеспечень і резервів Код

рядка

Залишок на

початок

року

Збільшення за звітний рік

VII. Забеспечення і резерви.

нараховано

(створено)

додаткові

відрахуванн

я

Використов

ано у

звітному

році

Сторновано

невикориста

ну суму у

звітному

році

Сума

очікуваного

відшкодува

ння витрат

іншою

стороною,

що

врахована

Залишок на

кінець року

5 6 7 8 9

Забеспечення на виплату відпусток працівникам
710 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення  наступних витрат на додаткове

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

Забеспечення наступних витрат на виконання

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

Забеспечення наступних витрат на

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

Забеспечення наступних витрат на виконання

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

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

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

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

Разом
780 -- -- -- -- -- -- --

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

основної діяльності

(633)



1 2 3 4

Найменування показника

Код

рядка

Балансова

вартість на

кінець року

Переоцінка за рік

VIII. Запаси.

збільшення

чистої

вартості

реалізації *

уцінка

5

Сировина і матеріали 800 1859 -- --

Найменування показника

Код

рядка

Всього на

кінець року

у т.ч. за строками непогашення

IX. Дебіторська заборгованість.

до 12

місяців

від 12 до 18

місяців

від 18 до 36

місяців

1 2 3 4 5

Дебіторська заборгованість за товари, роботи,

послуги
940 885 885 --

6

--

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі

вироби
810 -- -- --

Матеріали сільськогосподарського призначення
860 -- -- --

Поточні біологічни активи
870 -- -- --

Малоцінні та швидкозношувані предмети
880 2760 -- --

Паливо 820 459 -- --

Тара і тарні матеріали 830 -- -- --

Будівельні матеріали 840 -- -- --

Запасні частини 850 8075 -- --

Незавершене виробництво 890 -- -- --

Готова продукція 900 58 -- --

Товари 910 53 -- --

Разом 920 13264 -- --

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю

реалізації (921) --

переданих у переробку (922) --

оформлених у заставу (923) --

переданих на комісію (924) --

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий

рахунок 02) (925) --

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

Інша поточна дебиторська заборгованість 950 5190 5190 -- --

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) --

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

Найменування показника Код

рядка

Сума

X. Нестачі і втрати від псування цінностей.

1 2 3

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 --

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

прийнято (позабалансовий рахунок 072)
980 --

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 --

Найменування показника Код

рядка

Сума

XI. Будівельні контракти.

1 2 3

Заборгованість на кінець звітного року:

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами
1160 --

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 --

валова замовникам 1130 --

валова замовників 1120 --

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 --

з авансів отриманих 1140 --

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



Найменування показника Код

рядка

Сума

XII. Податок на прибуток.

1 2 3

Поточний податок на прибуток
1210 5262

Найменування показника Код

рядка

Сума

XIII. Використання амортизаційних відрахувань.

1 2 3

Нараховано за звітний рік
1300 6407

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року
1220 4121

на кінець звітного року
1225 4591

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

на кінець звітного року
1235 --

Включено до Звіту про фінансові результати - усього
1240 4792

у тому числі: поточний податок на прибуток
1241 5262

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
1242 -470

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

Відображено у складі власного капіталу - усього
1250 --

у тому числі: поточний податок на прибуток
1251 --

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
1252 --

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

Використано за рік - усього
1310 --

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

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів
1312 --

з них машин та обладнання
1313 --

придбання (створення) нематеріальних активів
1314 --

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик
1315 --

1316 --

1317 --



1 2 3

Групи біологічних активів Код

рядка первісна

вартість

XIV. Біологічні активи.

Довгострокові біологічні активи 1410 --

- усього

в тому числі

4

накопич

ена

амортиза

ція

--

5

надійшло

за рік

--

залишок на початок

року

Обліковуються за первісною вартістю

6

первісна

вартість

--

7

накопич

ена

амортиза

ція

--

вибуло за рік

8

нараховано

амортизації

за рік

--

9

втрати від

зменшення

корисності

--

10

вигоди

від

відновле

ння

кориснос

ті

--

первісна

вартість

--

накопичен

а

амортизац

ія

--

залишок на кінець

року

11 12

Обліковуються за справедливою вартістю

13

залишок

на

початок

року

--

14

надійшло

за рік

--

15

зміни

вартості за

рік

--

16

вибуло за

рік

--

17

залишок

на кінець

року

--

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

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

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

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

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

Поточні біологічні активи 1420 --

- усього

в тому числі

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

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

біологічні активи в стані біологічних

перетворень

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

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

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

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

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

З рядка 1430 графа 6 і графа 16

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

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

З рядка 1430 графа 11 і графа 17

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

(1433) --власності



1 2 3

Найменування показника
Код

рядка

дохід

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

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва 1500 --

- усього

в тому числі

4

витрати

5

Вартість

первісного

ивзнання

Результат від первісного

визнання

6 7 8 9 10 11

зернові і зернобобові 1510 --

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Витрати

пов'язані з

біологічними

перетвореннями

Уцінка
Виручка від

реалізації

Собівартість

реалізації
реалізації

первісного

визнання та

реалізації

Фінансовий результат

(прибуток+, збиток-) від

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

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

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

ріпак 1514 -- -- -- -- -- -- -- -- --

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

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

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

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

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

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва 1520 --

- усього

в тому числі

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

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

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

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

1533 -- -- -- -- -- -- -- -- --молоко

1534 -- -- -- -- -- -- -- -- --вовна

1535 -- -- -- -- -- -- -- -- --яйця

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

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

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

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

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

активи - разом

Генеральний директор Галiнський Олександр Iванович

Головний бухгалтер Перекос Оксана Валерiївна


