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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЕСКО-РIВНЕ"

Річна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента

Голова правління Весельська Ніна Іванівна

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

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

(дата)М.П.

за                   рік2012

1. Загальні відомості

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
1.4. Місцезнаходження емітента

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

32744984
вул. Буковинська, буд. 3, місто Рівне, 
Рiвненська область, 33027, Україна

(0362) 46-02-18, (0362) 46-02-20

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

(дата)

2.2. Річна 
інформація 
опублікована у

(дата)(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку"

Акціонерне товариство

2.3. Річна 
інформація 
розміщена на 
власній сторінці

в мережі 
Інтернет

www.esco-rivne.org

(адреса сторінки)

(дата)

1.6. Електронна поштова адреса емітента esko-rivne@ukr.net
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Зміст
1. Основні відомості про емітента:

Xа) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
Xб) інформація про державну реєстрацію емітента;
Xв) банки, що обслуговують емітента;
Xг) основні види діяльності;
Xґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв).
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
4. Інформація про посадових осіб емітента:

Xа) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
Xб) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
X5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.
X6. Інформація про загальні збори акціонерів.

7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
9. Відомості про цінні папери емітента:

Xа) інформація про випуски акцій емітента;
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.
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

Xа) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
Xб) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
Xв) інформація про зобов'язання емітента;

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 
паперів.

X13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом звітного періоду.

X14. Інформація про стан корпоративного управління.
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;

г) інформація про похідні цінні папери;

Xг) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
Xґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.
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30. Примітки:  В перелiку iнформацiї вiдсутнi данi акцiонерного товариства про: д) вiдомостi 
щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств - оскільки товариство не входить 
до жодних з об'єднань; е) iнформацiя про рейтингове агентство - так як в статутному капiталi 
державна частка вiдсутня, ПрАТ не має стратегiчного значення для економiки та безпеки 
держави, не займає монопольне становище; є) iнформацiя про органи управлiння емiтента - дана 
iнформацiя не заповнюється акцiонерними товариствами; 2. Iнформацiя про засновникiв та/або 
учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) - оскільки дана інформація 
не заповнюється приватними акціонерними товариствами. 3. Інформація про чисельність 
працівників та оплату їх праці - оскільки дана інформація не заповнюється приватними 
акціонерними товариствами. 7. Iнформацiя про дивiденди - оскільки дана інформація не 
заповнюється приватними акціонерними товариствами. 8. Інформація про осіб, послугами яких 
користується емітент - оскільки дана інформація не заповнюється приватними акціонерними 
товариствами. 9. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: б) iнформацiя про облiгацiї емiтента - 
товариство емiсiй таких цiнних паперiв не здiйснювало; в) iнформацiя про iншi цiннi папери, 
випущенi емiтентом - товариство емiсiй таких цiнних паперiв не здiйснювало; г) інформація про 
похідні цінні папери - товариство емiсiй таких цiнних паперiв не здiйснювало; ґ) iнформацiя про 
викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - викуп цiнних паперiв власних емiсiй товариство 
не здiйснювало; д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів - оскільки в 2011 році 
Товариство змінило форму існування цінних паперів з документарної на бездокументарну. 10. 
Опис бізнесу - оскільки дана інформація не заповнюється приватними акціонерними 
товариствами. 12. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних 
паперiв - оскільки такi цiннi папери не випускались. 15 - 24. Вiдомостi щодо пунктiв 15-24 у 
зв'язку з тим що цi додатки не заповнюються акцiонерними товариствами. 28. Рiчна фiнансова 
звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (у разi 

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.

X25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку

X26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до 
Комісії).

X27. Аудиторський висновок.
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 
фінансової звітності
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)
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наявностi) - оскільки товариство складає звiтнiсть за національними положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку. 29. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, 
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) - Цiльових облiгацiй 
товариство не випускало.
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕСКО-РIВНЕ"

ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ"

Рiвненська обл., 
33027

місто Рівне

вул. Буковинська, буд. 3

3. Основні відомості про емітента

3.1.1. Повне найменування

3.1.2. Скорочене 
найменування
3.1.3. Організаційно-
правова форма

3.1.5. Область, район
3.1.4. Поштовий індекс

3.1.6. Населений пункт

3.1.7. Вулиця, будинок

Акціонерне товариство

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

А00 № 229443
12.11.2003
Виконавчий комітет Рівненської міської ради

267500,00

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
3.2.2. Дата державної реєстрації
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

3.2.4. Зареєстрований статутний 
капітал (грн.)

267500,003.2.5. Сплачений статутний 
капітал (грн.)

3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті
3.3.2. МФО банку

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

Публічне акціонерне товариство акціонерний 
банк "Укргазбанк"

320478

0

0

3.3.3. Поточний рахунок

3.3.6. Поточний рахунок

2600790462

немає.

3.4. Основні види діяльності

35.30

77.39

64.91

Код за КВЕДНайменування виду діяльності
[2010]Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

[2010]Фінансовий лізинг

[2010]Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у.
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3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії 

(дозволу)
Дата 
видачі

Державний орган, що видав Дата 
закінчення

 дії 
ліцензії 
(дозволу)

1 2 3 4 5
Виробництво теплової 
енергії, транспортування 
її магістральними та 
місцевими 
(розподільчими) 
тепловими мережами, 
постачання теплової 
енергії

Серія АГ 
№505845

14.11.2011 Рівненська обласна державна 
адміністрація

14.12.2012

Опис:  Ліцензія була змінена у зв'язку із закінченням терміну  її дії.
Постачання теплової 
енергії

Серія АЕ 
№190322

13.12.2012 Рівненська обласна державна 
адміністрація

15.12.2017

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Товариство планує і в 
подальшому отримувати ліцензію на даний вид діяльності.
Виробництво теплової 
енергії

Серія АЕ 
№190321

13.12.2012 Рівненська обласна державна 
адміністрація

15.12.2017
 року

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Товариство планує в 
подальшому отримувати ліцензію на даний вид діяльності.
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6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6. Інформація про посадових осіб емітента

1958

12
ТзОВ "Рівнетеплоенерго", начальник теплової інспекції.

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. 
Винагороду отримує згідно з Колективним договором Товариства. Винагорода в  натуральній 
формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за 
звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа 
емітента не має.  Стаж керівної роботи (років) -12. Попередні посади:  ТзОВ "Рівнетеплоенерго", 
начальник теплової інспекції. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших 
підприємствах. Володіє 1 акцією Товариства.

вища, Рівненський інститут інженерів водного господарства, 
1983 рік, спеціальність "Водопостачання та каналізація"

Нечипорик Віктор Володимирович

СР, 041300, 17.01.1996, Рівненським МУ УМВС України в 
Рівненській області

Член Правління

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав

1971

0
ВАТ "Концерн Хлібпром", провідний бухгалтер відділу 
обліку праці.

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. 
Винагороду отримує згідно з Колективним договором Товариства. Винагорода в натуральній 
формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за 
звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа 
емітента не має.  Попередні посади: ВАТ "Концерн Хлібпром", провідний бухгалтер відділу 

середня спеціальна, Рівненський радгосп-технікум, 1993 рік, 
спеціальність"Технік-плановик"

Якобчук Таміла Валентинівна

СР, 678005, 12.01.2000, Рівненським МУ УМВС України в 
Рівненській області

Член Правління

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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обліку праці. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. 
Акціями Товариства не володіє.

1968

8
ТОВ-фірма "Маестро", головний бухгалтер

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті та посадовій 
інструкції. Винагороду отримує згідно Колективного договору товариства. Винагороду в 
натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі 
посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини посадова особа емітента не має.  Стаж керівної роботи (років) - 8. Попередні посади: 
ТОВ-фірма "Маестро", головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на 
будь-яких інших підприємствах. Акціями Товариства не володіє.

середня спеціальна, технікум технологій та дизайну НУВГП, 
спеціальність "Бухгалтерський облік"

Кондрай Світлана Ігорівна

СР, 348695, 09.02.1998, Рівненським МУ УМВС України в 
Рівненській області

Член Правління, Головний бухгалтер

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав

1953

16
РОВКП "Рівнеоблводоканал", заступник директора з 
економічних питань.

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. 
Винагороду отримує згідно колективного договору Товариства. Винагорода в натуральній формі 
посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за 
звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа 

вища, Московська академія праці і соціальних відносин, 1992 
рік, спеціальність "Соціальні відносини та економіка праці".

Весельська Ніна Іванівна

ВР, 018305, 27.12.2002, Рівненським МВ УМВС України в 
Рівненській області

Голова Правління

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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емітента не має.  Стаж керівної роботи (років) - 16. Попередні посади: РОВКП 
"Рівнеоблводоканал", заступник директора з економічних питань. Посадова особа не працює та 
не займає посад на будь-яких інших підприємствах.Володіє  1 акцією Товариства.

1965

13
ВТОВ "Кантар", директор

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін 
у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  Стаж керівної роботи (років) - 13 
Попередні посади: ВТОВ "Кантар", директор.  Посадова особа працює в Комунальному 
підприємстві "Теплотранссервіс" Рівненської міської ради (м. Рівне, вул. Д.Галицького, 27) на 
посаді директора.  Особисто акціями емітента не володіє. Є представником акціонера - 
юридичної особи (КП "Теплотранссервіс").

вища, Рівненський інститут інженерів водного господарства, 
1991 рік, спеціальність "Механізація гідромеліоративних 
робіт"

Сергійчук Петро Миколайович

МЮ, 073710, 16.12.2005, Рівненським МВ УМВС України в 
Рівненській області

Голова Ревізійної комісії

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав

1956

12
КП "Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації", 
головний економіст, КП "Теплотранссервіс", заступник 
директора з економічних питань.

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. 

повна вища, Українська ордена Трудового Червоного 
прапора сільськогосподарська академія, 1984 рік, спец. 
"Економіка і організація сільського господарства"

Кожушко Галина Степанівна

СР, 679550, 22.02.2000, Рівненським МВ УМВС України в 
Рівненській області

Член Наглядової ради

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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Призначена на посаду Члена Наглядової ради відповідно до рішення загальних зборів акціонерів 
від 04.04.2012 року терміном на 3 (три) роки замість звільненого Члена Наглядової ради Волкова 
Сергія Сергійовича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа 
емітента не має.  Стаж керівної роботи (років) - 12 Попередні посади: КП "Рівненське обласне 
бюро технічної інвентаризації", головний економіст, КП "Теплотранссервіс", заступник 
директора з економічних питань. Посадова особа працює на  посаді заступника директора з 
економічних питань КП "Теплотранссервіс" (м. Рівне, вул. Д.Галицького, 27). Особисто акціями 
Товариства не володіє. Є представником акціонера-юридичної особи.

1944

13
Комунальне підприємство "Міськсвітло", начальник 
виробничого відділу.

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін 
у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. 04.04.2012 року на загальних 
зборах Товариства переобраний на наступний термін ( 3 роки).Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  Стаж керівної роботи (років) - 
13. Попередні посади: Комунальне підприємство "Міськсвітло", начальник виробничого відділу. 
Посадова особа працює на посаді директора комунального підприємства "Міськсвітло" (м. Рівне, 
вул. Дорошенка, 55А). Особисто акціями Товариства не володіє. Є представником акціонера-
юридичної особи (КП "Міськсвітло").

вища, Львівський ордена Леніна Політехнічний інститут, 
1975 рік, спеціальність - інженер-електрик

Лецкалюк Олександр Петрович

СР, 678548, 17.01.2000, Рівненським МВ УМВС України в 
Рівненській області

Голова Наглядової ради

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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1963

20
КТП "Комуненергія", заступник директора по збуту та 
розрахунках за енергоносії

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у Статуті Товариства. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 04.04.2012 року переобраний на посаду 
Члена Наглядової ради на наступний термін (на 3 роки). Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини посадова особа емітента не має.  Стаж керівної роботи (років) - 20. Попередні 
посади: КТП "Комуненергія", заступник директора по збуту та розрахунках за енергоносії 
Посадова особа  працює в КП "Теплотранссервіс" (м. Рівне, вул. Д.Галицького, 27) на посаді 
заступника директора по збуту та розрахунках за енергоносії. Особисто акціями Товариства не 
володіє. Є представником акціонера-юридичної особи (КП "Теплотранссервіс").

вища, Рівненський інститут інженерів воднеого 
господарства, 1990, спеціальність "Промислове та цивільне 
будівництво"

Кузьмич Юрій Михайлович

СР, 042006, 17.02.1996, Рівненським МУ УМВС України в 
Рівненській області

Член Наглядової ради

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 

юридичної особи

Дата 
внесення 
до реєстру

Кількість
 акцій 
(штук)

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційПосада
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Паспортні дані 
фізичної особи 

(серія, номер, дата 
видачі, орган, який 

видав) або 
ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

2 4 5 6 7 8 9 101 3

Нечипорик Віктор 
Володимирович

09.12.2010 1 0,93460000000 1 0 0 0Член Правління СР, 041300, 17.01.1996, 
Рівненським МУ 
УМВС України в 
Рівненській області

фізична особа

Весельська Ніна Іванівна
09.12.2010 1 0,93460000000 1 0 0 0Голова Правління ВР, 018305, 27.12.2002, 

Рівненським МВ 
УМВС України в 
Рівненській області

фізична особа

Усього: 2 1,86920000000 2 0 0 0
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Найменування юридичної 
особи

Ідентифі-
каційний 

код за 
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Дата 
внесення

 до 
реєстру

Кількість 
акцій 
(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій

Комунальне підприємство 
"Міськсвітло"

03352283 вул. Дорошенка, 55А, місто 
Рівне, Рiвненська область, 33001, 
Україна

25.02.2004 49 45,7944 49 0 0 0

Комунальне підприємство РМР 
"Теплотранссервіс"

30841056 вул. Д.Галицького ,27, місто 
Рівне, Рiвненська область, 33027, 
Україна

28.10.2009 48 44,8598 48 0 0 0

П.І.Б. фізичної особи Дата 
внесення

 до 
реєстру

Кількість 
акцій 
(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційСерія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт

97 90,6542 97 0 0 0Усього:
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8. Інформація про загальні збори акціонерів

04.04.2012
92,5234

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах та результати розгляду питань 
порядку денного: 1. Обрання Голови зборів, секретаря зборів і лічильної комісії. Вирішили – 
обрати. 2.Звіт голови правління про господарську діяльність ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ” у 2011 році 
та затвердження результатів господарської діяльності товариства за рік. Вирішили- затвердити 
Звіт голови правління. 3. Звіт Ревізійної комісії товариства. Затвердження балансу товариства за 
2011 рік, а ткож звіту і висновків ревізійної комісії. Вирішили – затвердити. 4. Про розподіл 
прибутку за 2011 рік. Вирішили – направити 80% від суми чистого прибутку на подальший 
розвиток товариства, а 20% від суми чистого прибутку – на виплату акціонерам. 5. Про виплату 
дивідендів за 2011 рік. Вирішили- направити 20% від суми чистого прибутку – на виплату 
акціонерам; встановили, що загальний обсяг дивідендів становить 32 940 грн. , встановили 
розмір дивідендів на одну акцію в сумі – 307, 85 грн. 6. Обрання нового складу Наглядової ради 
товариства. Вирішили – обрати Головою Наглядовою ради Лецкалюка Олександра Петровича, 
членами наглядової ради Кузьмича Юрія Михайловича, Кожушко Галину Степанівну терміном 
на 3 (три) роки. 7. Завтердження умов договору на здійснення повноважень Голови та членів 
Наглядової ради товариства та визначення особи, уповноваженої на підпис договорів. Вирішили 
:затвердити умови договорів; уповноваждити Голову правління Весельську Н.І. на підписання 
вказаних договорів. 8. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.Вирішили- 
погодити вчинення значних правочинів; уповноважити Голову правління Весельську Н.І. на 
підписання вказаних договорів.  Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку 
денного: Пропозицій від акціонерів до переліку питань порядку денного не надходило.  Особа, 
що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: пропозицій щодо скликання 
позачергових загальних зборів акціонерів не надходило.    Причини, чому загальні збори не 
відбулися:

X
чергові позачергові
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Дата 
реєстрації 

випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний 

ідентифіка-
ційний 
номер

Форма 
існування та 

форма випуску

Номінальна 
вартість (грн.)

Кількість 
акцій (штук)

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн.)

Частка у 
статут-
ному 

капіталі 
(%)

11.1. Інформація про випуски акцій
11. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного 
папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105
09.06.2010 16/17/1/10 Рівненське територіальне 

управління Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку

2500,00 267500,00107 100

Опис: Акції емітента на організаційно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цінних паперів до лістингу емітентом не подавались.  Обіг цінних паперів 
здійснюється на внутрішньому ринку України.  Торгівля цінними паперами Товариства на  зовнішніх ринках не здійснюється. Заяви для включення цінних паперів до лістингу 
емітентом не подавались.  Протягом звітного періоду додаткова емісія не здійснювалася.

UA 4000072029UA 
4000072029

Бездокументарні 
іменні

Акція проста 
бездокументарна
 іменна
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13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби 

(тис.грн.)
Орендовані основні засоби 

(тис.грн.)
Основні засоби, всього 

(тис.грн.)
на початок 

періоду
на початок 

періоду
на початок 

періоду
на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

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

3642,8 16195,1 0 0 3642,8 16195,1
192,5 4269 0 0 192,5 4269

7,7 0 0 0 7,7 0
30,5 9,7 0 0 30,5 9,7

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

3873,5 20473,8 0 0 3873,5 20473,8
Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):   Первісна вартість основних 
засобів: на початок року становила 6584,9 тис. грн., на кінець 2012 року 24713,6 тис.грн. Ступінь зносу основних 
засобів: 17,2%. Ступінь використання основних засобів:  Сума нарахованого зносу станом нат 31.12.2012 року 4239,8 
тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені:  Інформація про всі обмеження на використання майна 
емітента:

1.Виробничого призначення:
  будівлі та споруди
  машини та обладнання
  транспортні засоби
  інші
2.Невиробничого призначення: 
  будівлі та споруди
  машини та обладнання
  транспортні засоби
  інші
Усього

3873,5 20473,8 0 0 3873,5 20473,8
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13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)
Статутний капітал (тис. грн.)

21669
267,5

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 
звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення  вартості  чистих 
активів  акціонерних  товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).  
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 
періоду становить 21401,5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 21401,5 тис.грн.  
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить 4469,8 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 4469,8 
тис.грн. 
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 267,5

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

4737,3
267,5
267,5
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн.)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата 
погашення

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

0
0

Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X
X

X
X

X
X

0

0

за векселями (всього)

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

X

X

X

X

X

X

171,5
0

752
923,5

Податкові зобов’язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов’язання
Усього зобов’язань

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

0Кредити банку
у тому числі:

X
 

X X
   

0за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом):

X X X

Опис: д/н
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Відсоток 
від 

загальної 
собівартості 
реалізованої 
продукції (у 
відсотках)

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N

з/п
Склад витрат

31 2
51,611 Прямі матеріальні витрати

6,872 Прямі витрати на оплату праці

16,13 Інші прямі витрати

94 Загальновиробничі витрати

16,325 Адміністративні витрати
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Дата 
виникнення 

події

Дата 
оприлюднення 
Повідомлення 
у стрічці новин

Вид інформації

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

1 2 3
01.03.2012 05.03.2012 Відомості про проведення загальних зборів

04.04.2012 04.04.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

2012 1 0
2011 3 2
2010 2 1

X

X

X
X

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1
2
3

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

Реєстраційна комісія
Акціонери
Реєстратор

Інше (запишіть)

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

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

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

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше (запишіть)

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

Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про зміну типу товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про 
припинення їх повноважень

Інше (запишіть)

 № з/п

  Так  Ні

X
X

 Так  Ні 
X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X
X
X
X
X
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
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ

X

д/н

X

ні

Кодекс корпоративного управління не приймався.

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

Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори 
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу корпоративного управління 
вкажіть дату його прийняття:

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
корпоративного управління? (так/ні)

яким органом 
управління прийнятий:

д/вукажіть яким чином 
його оприлюднено:

ні

 Так 

X
X
X
X

 Ні

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

Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
суду
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

ні
ні

ні
ні

Відповідно до вимог чинного законодавства (в зв'язку із зміною форми існування цінних паперів 
із документарної на бездокументарну).

ніЧи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, 
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 
такого відхилення протягом року

д/в

;

;
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

3
0
0
2
0
0

Створення комітетів в складі наглядової ради не передбачено.

ні

X
д/в

X

Який склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків  акцій
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

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

Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть)

(осіб) 

 Так
X
X
X
X

Ні

 Так Ні
X
X
X

 Так Ні
X
X
X
X
X

3Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх 
трьох років?

д/вІнше (запишіть)
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X

д/в

так

3

1

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
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 
нового члена
Інше (запишіть)

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

Кількість членів ревізійної комісії, осіб.

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

 Так Ні

X

X

X

ні
ні
ні

так
ні

так
ні
ні

ні

так
ні
ні
ні
ні
ні

так
ні

ні

ні
ні
ні
ні

так
так
ні
ні

ні

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

Загальні збори
 акціонерів

Засідання
наглядової ради

Засідання
правління

Члени правління (директор)
Загальний відділ
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Юридичний відділ (юрист)
Секретар правління
Секретар загальних зборів
Секретар наглядової ради
Корпоративний секретар

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з 
акціонерами

 

д/в ні ні ні
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так
ні

так

ні
ні

так
так
так
ні

так

ні

так
так

ні
так

ні
ні
ні

так
так
ні
ні
ні

так

ні

так

ні
ні

так
ні

ні
так
ні

ні
ні
ні
ні
ні
ні

ні

ні

ні
ні

ні
ні

ні
ні
ні

ні
ні
ні
ні
ні
ні

ні

ні

ні
ні

ні
ні

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

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
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 та відкликання 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

Загальні 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий 
орган

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 

органу

 

так

так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені товариства? 

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)
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X
X
X

X

д/в

так

так

так

так
так

так

так

ні

ні

ні
ні

ні

так

так

так

так
так

ні

ні

ні

ні

ні
ні

ні

ні

ні

ні

ні
ні

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

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

розповсюджується 
на загальних 

зборах

Публікується у пресі, 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних ДКЦПФР про 
ринок цінних паперів

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства

Фінансова звітність, 
результати діяльності
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 акціонерного товариства

 

 Так Ні

X

X
X

ні

X

X

д/в

так

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

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

Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Правління або директор
Інше (запишіть)

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

 Так Ні
X
X

X

 Так Ні
X

X
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X
д/в

X

X

д/в

X

д/в

ні

З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

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

Ревізійна комісія 
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились 
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)

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

 Так Ні
X
X

 Так Ні

X
X

X

 Так Ні

X
X
X
X
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Текст аудиторського висновку

1. Адресат:  керівництво  приватного акціонерного товариства  «ЕСКО-РІВНЕ», 
акціонери.                                         Першим користувачем цього висновку є адресат. Подальше 
викриття даних положень дійсного висновку проводиться його першим користувачем. 
Можливим користувачем є також Національна комісія цінних паперів та фондового ринку.  2.  
Відповідальність управлінського персоналу    Управлінський персонал несе відповідальність за 
підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до концептуальної 
основи фінансової звітності.   Концептуальною основою  фінансової звітності є Положення 
(стандарти) бухгалтерського обліку в Україні ,  інші нормативно-правові акти щодо ведення 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення 
Товариства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та 
використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення 
фінансових звітів , які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір 
та застосування відповідної облікової політики , а також облікових оцінок, які відповідають 
обставинам.   3. Відповідальність аудитора    Нашою відповідальністю є надання висновку щодо 
цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки.  Міжнародні 
стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості  та супутніх послуг  
вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й використання аудиторської 
перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих 
викривлень.   Аудитор здійснював перевірку відповідно до припущень, що: - Замовник має 
право і повноваження по наданню інформації і документів для перевірки; - Інформація, надана 
для перевірки достовірна і повна.    4. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки           
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, 
оскільки інвентаризація проводилася до тієї дати, коли нас залучили для проведення аудиту.  На 
пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй аудитором висловлено 
довiру, згiдно вимог МСА.  Обмеження щодо неучастi в iнвентаризацiї мають незначний вплив 
на фiнансову звiтнiсть та стан справ в цiлому.     5. Висловлення думки      Концептуальною 
основою  фінансової звітності є Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні ,  інші 
нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності 
в Україні, внутрішні положення Товариства.  На нашу думку, за винятком впливу питань, про які 
йдеться в параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність 
відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан  приватного акціонерного 
товариства "ЕСКО-РІВНЕ" станом на 31 грудня 2012 року та її фінансові результати за рік, що 
минув на зазначену дату,   у відповідності до чинних Положень (Стандартів) бухгалтерського 
обліку України і відповідає вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського 
обліку і звітності в Україні.  6.  Допоміжна інформація  В цьому розділі аудиторського висновку 
висвітлено думку аудитора стосовно розкриття інформації відповідно до Вимог до аудиторського 
висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої 
позики), затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 
1360 від 29.09.2011р. та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011р. за 
№ 1358/20096.   6.1. Основні відомості про емітента :     Повна назва :   Приватне акціонерне 
товариство «ЕСКО-РІВНЕ»    Скорочена назва:   ПрАТ «ЕСКО-РІВНЕ»    Місцезнаходження : 
33027, м. Рівне  вул. Буковинська, 3.     Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців серія  ААБ № 037998 , номер запису про включення відомостей про юридичну 
особу до ЄДР 16081200000000424 , дата реєстрації 12.11.2003 р.     Код ЄДРПОУ 32744984     
Основні види діяльності :  - постачання пари та гарячої води, - інша допоміжна діяльність у 
сфері фінансового посередництва, - фінансовий лізинг.    6.2.Опис аудиторської перевірки  Ми 
провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Закону України "Про аудиторську 
діяльність", Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості  та супутніх послуг (далі- МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів , прийнятих в 
якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України №229/7 від 31 
березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА №700  «Формулювання думки та надання 
звіту щодо фінансової звітності», МСА №705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», 
МСА №706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного 
аудитора». Дослідження структури власності та корпоративного управління  акціонерного 
товариства здійснюється в межах процедур отримання розуміння суб»єкта господарювання та 
його середовища, вклчаючи внутрішній контроль у відповідності до вимог МСА315 
«Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб»єкта господарювання 
і його середовища» . При складанні висновку (звіту) Аудитор дотримувався  вимог рішення  
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Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360 від 29.09.2011 р. «Про 
затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації  емітентами цінних 
паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)».  Аудитором були виконані процедури згідно 
вимог МСА №500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і 
прийнятних аудиторських доказів . У процесі виконання аудиторських процедур Аудитор 
звертав увагу на доречність інформації, що використовувалась ним як аудиторські 
докази.Аудиторські докази необхідні нам для обгрунтування аудиторської думки.У своїй роботі 
Аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися 
тільки суттєві викривлення. Планування і  проведення аудиту було спрямоване на одержання 
розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження 
здійснювалось шляхом тестування доказів на обгрунтування сум та інформації, розкритих у  
фінансовій звітності, а також оцінки відповідності застосованих принципів обліку нормативним 
вимогам щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду 
перевірки. Вибір процедур залежав від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих  
викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Аудит включав також 
оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, 
виконаних управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності.         Ми 
провели аудиторську фінансових звітів суб”єкта малого підприємництва приватного 
акціонерного товариства   « ЕСКО-РІВНЕ» , що включають: - Баланс товариства станом на 
31.12.2012 р.; - Звіт про фінансові результати за  2012 р.;  6.3.Важливі аспекти облікової 
політики  Товариство здійснює ведення бухгалтерського обліку відповідно до принципів і 
методів, передбачених Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Для забезпечення 
ведення бухгалтерського обліку використовується автоматизована облікова програма "1С 
Бухгалтерія". Організація й методологія бухгалтерського обліку фінансово-господарської 
діяльності здійснювалась відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні” № 996-ХІV від 16.07.1999 року, затверджених національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів із питань організації 
бухгалтерського обліку. Первинні документи з обліку фінансово-господарської діяльності 
складаються на типових формах, затверджених Міністерством статистики України. Методологія 
ведення бухгалтерського обліку  забезпечує безперервність відображення операцій і достовірно 
відображає оцінку активів, зобов'язань, капіталу в бухгалтерському обліку. Товариство також  
забезпечує незмінність правил, якими варто керуватися при виміру, оцінці й реєстрації 
господарських операцій, визначених в Наказі про облікову політику Товариства.   Згідно Наказу 
про облікову політику до складу основних засобів в бухгалтерському  обліку відносяться 
машини, обладнання, інструменти, інвентар, меблі, які використовуються у господарській 
діяльності та основні засоби невиробничого використання, з терміном експлуатації більше 365 
днів та вартістю більше 1000 грн. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням 
податкового обліку,  а із 01.04.2012 р . - прямолінійного методу.  Амортизація малоцінних 
необоротних матеріальних активів в бухгалтерському обліку нараховується при передачі в 
експлуатацію  в розмірі 100 відсотків його вартості, яка амортизується. По нематеріальних 
активах амортизація нараховується прямолінійним методом, ліквідаційна вартість дорівнює 
нулю. Одиницею бухгалтерського обліку є їхнє найменування. Резерв сумнівних боргів 
визначати щорічно на останню дату звітного року на підставі класифікації дебіторської 
заборгованості. Фінансова та податкова звітність складається своєчасно та подається до 
відповідних органів у встановлені законодавством терміни.     6.4.  Відповідність чистих 
активів  Показник вартості чистих активів є основою балансової оцінки Товариства як цілісного 
майнового комплексу. Вартість чистих активів обчислюють як різницю між сумою всіх активів 
Товариства за балансовою вартістю та сумою використовуваного Товариством позикового 
капіталу. Чисті активи це сукупність майнових цінностей (активів) Товариства, сформованих за 
рахунок власного капіталу. Вартість чистих активів Товариства на 31 грудня 2011 року становить 
4737,3 тис. грн. , вартість чистих активів  станом на 31 грудня 2012 року складає 21669,0 тис. грн. 
Аналіз даного показника  станом на 31 грудня 2012 року показує, що  вартість чистих активів 
Товариства перевищує розмір статутного капіталу та  відповідає вимогам ст. 155 ЦКУ.  6.5. Інша 
інформація в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність   Аудитором 
перевірено іншу інформацію в документах, що містять перевірену фінансову звітність. В ході 
аудиту не встановлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала 
аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до 
Комісії разом з фінансовою  звітністю.  6.6. Виконання значних правочинів  Відповідно до 
вимог п. 1 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" передбачено, що рішення про 
вчинення правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 
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до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності приймається 
Наглядовою радою. Згідно протоколу зборів акціонерів  №16 від 04 квітня 2012 року було надано 
погодження на вчинення значних правочинів.    6.7. Стан корпоративного управління  . 
Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi 
внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 
№ 514-VI було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi 
системи корпоративного управлiння Емiтента вимогам Закону України "Про акцiонернi 
товариства" та вимогам Статуту.  Сутністю корпоративного управління є система відносин між 
інвесторами та керівництвом товариства, а також зацікавленими особами для забезпечення 
ефективної діяльності товариства , рівноваги впливу та балансу інтересів учасників 
корпоративних відносин.  Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували 
наступнi органи корпоративного управлiння: - Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган, - 
Наглядова рада - наглядовий орган, - Правління товариства - виконавчий орган, - Ревiзiйна 
комiсiя - контролюючий орган., які були створені рішенням загальних зборів акціонерів від 
06.12.2006 р. протокол №6. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння 
вiдповiдає вимогам Статуту та рішення Загальних зборів акціонерів.. . Функцiонування органiв 
корпоративного управлiння регламентується Статутом Емiтента, якi затвердженi рiшенням 
загальних зборiв акцiонерiв протокол вiд 06.09.2010 р. Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв 
проводились в термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008р. 
№514-VI - до 30 квiтня.  Термiн проведення загальних зборiв акцiонерiв за результатами 
фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк на момент проведення аудиторської перевiрки 
визначено. Загальнi збори акцiонерiв  будуть проводитись 25 квiтня 2013р. . В Статутi Емiтента 
не передбачено запровадження посади внутрiшнього аудитора та корпоративного секретаря. 
Рішенням загальних зборів акціонерів від 15.03.2011 р. (протокол №13) були затверджені 
наступні Положення:        «Про виконавчий орган (Правління)»        «Про Наглядову раду»        
«Про Загальні збори акціонерів»        «Про Ревізійну комісію»  Аудитор, розглянувши стан 
внутрiшнього контролю Емiтента, вважає за необхiдне зазначити наступне: - система 
внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, 
забеспечення захисту i збереження активiв,повноти i точностi облiкової документацiї та включає 
адмiнiстративний та бухгалтерський контроль; - адмiнiстративний контроль пердбачає розподiл 
повноважень мiж працiвниками Емiтента таким чином, щоб жоден працiвник не мав змоги 
зосередити у своїх руках усi необхiднi для повної операцiї повноваження; - бухгалтерський 
контроль забезпечує збереження активiв. Емiтента,достовiрнiсть звiтностi та включає 
попереднiй, первинний(поточний) i подальший контроль; - керiвництво в повнiй мiрi розумiє 
перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та його значимiсть i важливiсть, можна зробити 
висновок, що система корпоративного управлiння створена.Система внутрiшнього контролю 
Емiтента  створена та дiє.      6.8. Оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової 
звітності внаслідок шахрайства  Основна відповідальність за запобігання та виявлення 
шахрайства покладається на найвищий управлінський та управлінський персонал Товариства.  

Ця відповідальність включає розробку та впровадження контролю, що стосується мети 
Товариства щодо підготовки фінансових звітів, які справедливо й достовірно відображають 
фінансовий стан згідно з прийнятою концептуальною основою фінансової звітності, та 
управління ризиками, що можуть викликати суттєві викривлення у фінансових звітах. У 
відповідності до Концептуальної основи завдань з надання впевненості аудитор отримав 
достатню впевненість, що фінансові звіти в цілому не містять суттєвих викривлень внаслідок 
шахрайства або помилок. При отриманні достатньої впевненості аудитор діяв під час проведення 
аудиторської перевірки у відповідності до принципу професійного скептицизму, розглянув 
можливість уникнення управлінським персоналом заходів контролю та визнає той факт, що 
аудиторські процедури, які є ефективними для виявлення помилок, можуть бути неефективними 
в контексті ідентифікованого ризику суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором 
були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб»єкта господарювання, 
які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка , ймовірно, може допомогти при 
ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитор 
отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб»єкта господарювання, структуру його 
власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, 
цілі та стратегії і пов»язані з ним бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. 
Аудитор отримав запевнення, що керівництво визнає свою відповідальність за розробку, 
встановленняі підтримання внутрішнього контролю для запобігання та виявлення шахрайства. 
Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того,що фінансова 
звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.  7.  Основні відомості про аудитора  
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Повне найменування:  Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма „ Альянс 
аудиторів”  Код ЄДРПОУ:  37446839  Свідоцтво про внесення в Реєстр  аудиторських фірм та 
аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 4421 видане 27.01.2011 р. 
Аудиторською Палатою України.  Місцезнаходження: 33027 ,  м. Рівне вул. Київська 12 ,т. 26-39-
61  Договір №43 від 25 грудня 2012 року. Початок аудиторської перевірки – 17 .01.2013 р., 
закінчення – 28.02.2013р.  Генеральний директор  ТзОВ АФ "Альянс 
аудиторів"                                      Шамаєва Н.А. (сертифікат аудитора серія А № 003936,  виданий 
АПУ  24.09.1999р.)   Аудитор  ТзОВ АФ "Альянс аудиторів"                                       Приходько 
Т.В. (сертифікат аудитора серія А № 001908,  виданий АПУ  24.11.1994р.)    Дата аудиторського 
висновку: 28 лютого 2013 року.
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418,4 1366

3873,5 20473,8
6584,9 24713,6
2711,4 4239,8

0 0
0 0

4291,9 21839,8

0 2,4

0 0

655,9 422,6
655,9 422,6

0 0
0,3 5,5

289,4 42,1
0 0

418,8 371,8

0 0
0,2 41,8

1364,6 886,2
4,1 2,7

5660,6 22728,7

Актив Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

1 2 3 4
     I. Необоротні активи

020

030
031
032

040
070
080

100

130

160
161
162
170
210
220

230

240
250
260
270

280

Незавершені капітальні інвестиції

     залишкова вартість
     первісна вартість
     знос

Довгострокові фінансові інвестиції
Інші необоротні активи 
Усього за розділом I

Виробничі запаси

Готова продукція

     чиста реалізаційна вартість
     первісна вартість
     резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками  з бюджетом
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції

     в національній валюті

     в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
     III. Витрати майбутніх періодів

Основні засоби:

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Баланс 

Одиниця виміру: тис. грн.

1. Баланс
на р.31.12.2012 Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006

Адреса вул. Буковинська, буд. 3, місто Рівне, Рiвненська область, 33027, Україна

   

   

   

   

   

Середня кількість працівників 30

(

(

()

()

)

)

Довгострокові біологічні активи:    
0 0
0 0
0 0

035
036
037

     справедлива (залишкова) вартість
     первісна вартість
     накопичена амортизація (( ))

0 0110Поточні біологічні активи

2013.01.01
32744984

5610100000

0

35.30

Дата  (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОДУ

за КВЕД

Підприємство

Територія

Орган державного
управління
Вид економічної
діяльності

Організаційно-правова 
форма господарювання

за КОПФГ 230

КОДИ

0 0275     ІV. Необоротні активи та групи вибуття

0 0231          у тому числі в касі

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

v
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Весельська Ніна Іванівна

Кондрай Світлана Ігорівна

Керівник

Головний 
бухгалтер

Примітки: д/н

     I. Власний капітал
Статутний капітал 300

320
340
350
360
380
430
480

500
510
530

550
570
580

610
620
630
640

267,5 267,5
3881,4 21419,3

0 0
588,4 (17,8)

0 0
4737,3 21669
136,2 136,2

0 0

196,8 0
0 0

149 191,4

311 171,5
45,4 97,3
73,6 146

11,3 317,3
787,1 923,5

0 0
5660,6 22728,7

Додатковий капітал
Резервний капітал 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Усього за розділом I
     II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування
     III. Довгострокові зобов'язання

Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 з бюджетом
 зі страхування
 з оплати праці*

Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IV
     V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

( ( )

     IV. Поточні зобов'язання

Поточні зобов'язання за розрахунками:

Пасив Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

1 2 3 4
 

 

 

  

  

  

)

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

0*З рядка 580 графа 4  Прострочені зобов'язання з оплати праці (665)
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32744984
Код
за ЄДРПОУ

Підприємство

Дата

9469,6 7870,8

1578,3 1311,8
7891,3 6559

404,3 618,6
1727,5 438,1

10023,1 7615,7
8248,6 5280,8

1789,6 1593,7

519 460,7
10557,2 7335,2
(534,1) 280,5

0 0

39,2 115,8
(573,3) 164,7

0 0

2. Звіт про фінансові результати
Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007

Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний
період поперед-

нього року
1 2 3 4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

010

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020

Інші операційні доходи 040
Інші доходи 050
Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 ) 070

Інші операційні витрати 090

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) (010 - 020)

030

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)

080

Інші витрати 100
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130

    у тому числі: 091

Податок на прибуток 140
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150
Забезпечення матеріального заохочення 160

( ( ))

( ( ))

( ( ))
( ( ))

( ( ))

( ( ))

Керівник

Примітки: д/н

за 2012 рік

Головний 
бухгалтер

0 0092

0 0Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції та дохід від зміни 
вартості поточних біологічних активів

201

0 0Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції та витрати від зміни 
вартості поточних біологічних активів

202
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