Додаток 43
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Річна інформація емітента за 2012 рік
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
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1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію
емітента
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1. Загальні відомості
Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Маяк"
Публiчне акцiонерне товариство
04073 м. Київ ОБОЛОНСЬКИЙ р-н м. Київ ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 8
14307423
/044/ 461-81-07
А01 №481083
12.05.1996
www.mayak.com.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування
показника
Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
Цінні папери власних випусків,
загальна номінальна вартість
викуплені протягом звітного періоду
у відсотках від статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду
Вартість чистих активів

період
звітний
366151
233468
57053
41944
31418
698
312938
218276
700
-53107
0.00080000
0.00080000
873102000
-----

попередній
354524
238065
57477
30698
27603
87
319826
218276
1821
350
34304
--873102000
-----

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Не заповнюють емітенти - акціонерні товариства
Інформація про посадових осіб емітента
Посадовi особи емiтента:
Член Ревiзiйної комiсiї Литвин Юрiй Миколайович
Голова Наглядової ради Букiн Павло Юрiйович
Член Наглядової ради Лайшев Володимир Петрович
Член правлiння Красник Анатолiй Васильович
Член правлiння Iльюшко Олег Васильович
Член Наглядової ради Гаман Андрiй Вiкторович
Член Правлiння Киричук Свiтлана Олексiївна
Член Ревiзiйної комiсiї Пiдвальна Лiлiя Володимiрiвна
Член правлiння Домарацький Петро Васильович
Голова Ревiзiної комiсiї Крячко Олексiй Вiкторович
Член правлiння Синiцин Валерiй Сергiйович
Голова правлiння Перегудов Олександр Миколайович
Інформація про засновників емітента
Фонд державного майна України. Частка в статутному капiталi 100.00000000000%
4. Інформація про цінні папери емітента
Акцiї Акцiя проста бездокументарна iменна. Форма випуску - Бездокументарнi iменнi. Кiлькiсть цiнних паперiв 873102000шт. Номiнал одного цiнного
папера 0.25 грн. Процент в cтатутному капiталi емiтента 100.00%.Торгiвля на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не проводилась.
В лiстинги та iншi торги не включенi.
Iнформацiя про зовнiшнi ринки,на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента:д/н Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв
ємiтента на фондових бiржах:д/н Мета додаткової ємiсiї:д/н Спосiб розмiщення:д/н
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України
Змiн особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України, за звiтний перiод не вiдбувалося
6. Інформація про загальні збори
Заповнюють емітенти - акціонерні товариства
7. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
8. Інформація щодо аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо попередньої фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Завод "МАЯК" за рiк, який закiнчився 31 грудня 2012 року
АУДИТОРСЬКА ДУМКА.

Складання аудиторського висновку (звiту) щодо комплекту фiнансової звiтностi регламе-нтується МСА, зокрема у вiдповiдностi з вимогами НКЦПФР,
МСА №700 "Формулюван-ня думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА № 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА №
706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора".
ПIДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ НЕГАТИВНОЇ ДУМКИ
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобо-в'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення.
У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку, аудитори не
виключають, що подальшою податковою перевiркою можуть бути виявленi викривлення.
У 2010 роцi вiдбулося збiльшення Статутного фонду товариства шляхом внесення земель-них дiлянок, вартiстю 198 083,0 тис. грн., якi розташованi по пр.
Московський 20а та пр. Московський 8.
Сума, на яку було збiльшено Статутний капiтал, складає 54% валюти балансу.
Аудитору не було надано документiв, що вiдповiдно до статтi 126 Земельного кодексу по-свiдчують права власностi на вищевказанi земельнi дiлянки.
Згiдно Статуту Товариства, Облiкової полiтики Товариства, а також МСБО та МСФЗ пе-редбачено створення резервiв.
Протяг 2012 року резерви Товариством не створювалися.
ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА (негативний)
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року була пiдготовлена у ра-мках переходу Товариства на звiтування вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фi-нансової звiтностi та є попередньою.
Товариство пiдготувало вступний баланс станом на 01.01.2012р. ("дата переходу на МСФЗ") у вiдповiдностi з МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi".
На думку аудитора, провiвши огляд попередньої фiнансової звiтностi за рiк, що закiн-чився 31 грудня 2012 року, що внаслiдок всеохоплюючого впливу на
фiнансовi звiти питання, зазначеного в попередньому параграфi, фiнансовi звiти не вiдображають справедливо й достовiрно (або не подають достовiрно, в
усiх суттєвих аспектах) iн-формацiю вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку .
ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ
Аудитор звертає увагу на те, що iснує ймовiрнiсть того, що попередня фiнансова звiтнiсть може вимагати коригувань перед складанням остаточного
варiанту фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ.
Звертаємо Вашу увагу на те, що згiдно з МСФЗ тiльки повний комплект фiнансової звiт-ностi разом iз порiвняльною фiнансовою iнформацiєю та
пояснюючими примiтками може забезпечити достовiрне представлення фiнансового стану Товариства, результатiв її опе-рацiйної дiяльностi та руху
грошових коштiв згiдно з МСФЗ.
Товариство буде зобов'язане при представленнi звiтностi за МСФЗ за 2013 рiк повернути-ся i перерахувати цифри за 2012 рiк, в разi якщо будуть випущенi
новi МСФЗ- стандарти.
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ:
Повне найменування:Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Добсон-консалтинг" (Аудитор).
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення про внесення до Реєстру суб'єктiв ау-диторської дiяльностi: Свiдоцтво № 1909, рiшення Аудиторської палати
України №100 вiд 30.03.2001 р., термiн чинностi свiдоцтва продовжено рiшенням АПУ вiд 27.01.2011 ро-ку №227/3 до 27.01.2016 року.
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних
учасникiв ринку цiнних паперiв: Свiдоцтво П 000016, рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку внесено до реєстру за номером
16. Строк дiї свiдоцтва до 27.01.2016 року
Мiсцезнаходження: 04107, Україна, м. Київ, вул. Татарська, 7, оф.89
Телефон (факс): тел / факс: (044) 492-79-47.
Дата i номер договору на проведення аудиту: № 0027 вiд 12.03.2013 р.
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту:Дата початку перевiрки 12.03.2013 р., дата закiнчення перевiрки 21.03.2013 р.
С.А. Слугiна Директор ТОВ "Аудиторська фiрма "Добсон-консалтинг""
Сертифiкат "А" № 001885 продовжено до 27.12.2013 року згiдно рiшення Аудиторської Па-лати України № 195/2 вiд 30.10.2008 року
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого
оприлюднення
Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії розкрит 24.04.2013.На власному сайті www.mayak.com.ua повний
текст річної розкрит 24.04.2013.
10. Підпис
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Найменування посади
Генеральний директор ____________ Перегудов Олександр Миколайович

