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Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

Керуючий санацією 

ВАТ "Оріана" 
      

Телитченко Андрій 

Олександрович 

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

М.П. 
30.04.2013 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2012 рік  

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента 
 

Відкрите акціонерне товариство "Оріана" 
 

1.2. Організаційно-правова форма емітента 
 

Відкрите акціонерне товариство 
 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
 

05743160 
 

1.4. Місцезнаходження емітента 
 

Івано-Франківська , Калуський, 77300, м. Калуш, вул. Євшана, буд. 9 
 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
 

0347222662 0347221872 
 

1.6. Електронна поштова адреса емітента 
 

orіana2008@ukr.net 
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2012 

 
(дата) 

2.2. Річна інформація опублікована 

у Бюлетень "Цінні папери України" № 82 
  

30.04.2013 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)   (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці http://www.orіana.com в мережі Інтернет 30.04.2013 

  (адреса сторінки)   (дата) 
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Зміст 

1. Основні відомості про емітента: 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

в) банки, що обслуговують емітента X 

г) основні види діяльності X 

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

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 
 

е) інформація про рейтингове агентство 
 

є) інформація про органи управління емітента X 

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 
 

г) інформація про похідні цінні папери 
 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 
 

10. Опис бізнесу X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

в) інформація про зобов'язання емітента X 

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

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

паперів  

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду  

14. Інформація про стан корпоративного управління X 
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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. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період 

(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації 

до Комісії) 
 

27. Аудиторський висновок X 

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності 
X 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 
 

30. Примітки б/н 
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3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

Відкрите акціонерне товариство "Оріана" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

ВАТ "Оріана" 

3.1.3. Організаційно-правова форма 

Відкрите акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс 

77300 

3.1.5. Область, район 

Івано-Франківська , Калуський 

3.1.6. Населений пункт 

м. Калуш 

3.1.7. Вулиця, будинок 

вул. Євшана, буд. 9 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

А00 045299 

3.2.2. Дата державної реєстрації 

12.01.1996 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

Калуський міськвиконком 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

806000000 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

806000000 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

ПАТ КБ "Надра" м. Київ 

3.3.2. МФО банку 

380764 

3.3.3. Поточний рахунок 

26000100350001 

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 
 

ПАТ КБ "Надра" м. Київ 
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3.3.5. МФО банку 
 

380764 
 

3.3.6. Поточний рахунок 
 

26000100350001 
 

3.4. Основні види діяльності 

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 

3.8. Інформація про органи управління емітента 

Ухвалою господарського суду Івано-Франківської області у справі про банкрутство ВАТ "Оріана" 

N Б-7-11/283-13/143 від 16.06.2010 року, відповідно до Закону України "Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", на ВАТ "Оріана" введено процедуру 

санації. 

Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської обл. від 09.07.2012 р. у справі № Б-7-11/283-

13/143-23/19 арбітражного керуючого Телитченко Андрія Олександровича призначено керуючим 

санацією ВАТ "Оріана". 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 

акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Фонд державного майна 

України 
00032945 

01133Україна м. Київ вул. 

Кутузова, буд. 18/9 
99.998794 

ЗАТ "Акціонерний 

комерційний промислово-

інвестиційний банк" 

00039002 
01001Україна м. Київ 

пров. Шевченка, буд. 12 
0031 

Прізвище, ім"я, по 

батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

63 фізичні особи 
 

0.001175 

Усього 100 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Середньооблікова кількість працівників ВАТ "Оріана" в 2012 р. склала 88 осіб. 

Фонд оплати праці за 2012 рік склав 1 721,8 тис. грн., в т.ч. за угодами ЦПХ 594.0 тис. грн.  

6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада 

Керуючий санацією ВАТ "Оріана" 

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

Телитченко Андрій Олександрович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МН 849410 21.06.2006 Орджонікідзевським РВХРУУ МВД Украаїни в Харківській області 

6.1.4. Рік народження** 
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1969 

6.1.5. Освіта** 

Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

5 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор ТОВ «Сервісний центр Трейдінг», м. Харків  

6.1.8. Опис 

Телитченко А.О., керуючий санацією ВАТ "Оріана", Свідоцтво №654 від 22.03.2013 р., видане 

Міністерством юстиції України 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
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7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Фонд державного 

майна України 
00032945 

01133 Україна м. Київ 

Печерський м. Київ вул. 

Кутузова, буд. 18/9 

01.01.2005 3223961112 99.9988 3223961112 0 0 0 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Усього 3223961112 99.9988 3223961112 0 0 0 

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

** Не обов'язково для заповнення.  
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8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
24.06.2011 

Кворум 

зборів** 
99.999 

Опис 

Загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення: 1. Щодо дематеріалізації випуску акцій і 

затвердження умов договору з депозитарієм і зберігачем. 2. Про зміну організаційно-правововї форми 

відповідно до вимог законодавства України, а відтак і назви товариства: з Відкритого акціонерного 

товариства "Оріана" на Публічне акціонерне товариство "Оріана". 3. Затверджено у новій редакції 

Положення товариства про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про ревізійну комісію, про 

виконавчий орган (правління).  

 

9. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітнього періоду 
За результатами періоду, що передував 

звітньому 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, 

грн. 
0 0 0 0 

Нарахування дивідендів на одну 

акцію, грн. 
0 0 0 0 

Сума виплачених дивідендів, 

грн. 
0 0 0 0 

Дата складання переліку осіб, 

які мають право на отримання 

дивідендів 
    

Дата виплати дивідендів 
    

Опис 
Діяльність ВАТ "Оріана" є збитковою. Рішення про виплату дивідендів не 

приймалося. Нарахування дивідендів не проводилося. 

  



9 

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Шевченківський м. Київ вул Грінченка, буд. 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ № 581323 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.04.2008 

Міжміський код та телефон 0442796539 

Факс 0442791079 

Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність 

депозитарію цінних паперів 

Опис Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", 

код ЄДРПОУ 30370711, місцезнаходження 01001, м. Київ, вул 

Грінченка, буд. 3, тел.(044) 279-65-39, факс: 279-10-79, здіснює 

обслуговування випуску акцій ВАТ "Оріана". 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА „АЛЬФА-АУДИТ ЛТД”  

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22193057 

Місцезнаходження 76018 Україна Івано-Франківська дані відсутні м. Івано-Франківськ 

вул. Рєпіна, 10 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Свідоцтво № 0814  

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.01.2001 

Міжміський код та телефон 0342775430 

Факс 0342775430 

Вид діяльності Аудиторська діяльність 

Опис Аудитором проведено аудиторську перевірку фінансової звітності 

Відкритого акціонерного товариства "Оріана" за 2011 рік 

(аудиторський висновок № 47 від 18.04.2013 р.) 
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Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ "ЗАХІДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30610731 

Місцезнаходження 76018 Україна Івано-Франківська дані відсутні Івано-Франківськ 

площа Міцкевича, буд. 6, офіс 5 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ № 493252 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.10.2009 

Міжміський код та телефон 0342785328 

Факс 0342785328 

Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність 

зберігача цінних паперів 

Опис Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ "ЗАХІДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА" (попередня назва 

"СТОК - ТРЕЙДЕР"), код ЄДРПОУ 30610731, місцезнаходження 

76018, м. Івано-Франківськ, площа Міцкевича, буд. 6, офіс 5, тел./факс 

(0342) 78-53-28, - зберігач, у якого ВАТ "Оріана" буде відкривати 

рахунки у цінних паперах власникам акцій. 
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11. Відомості про цінні папери емітента 

11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип 

цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма випуску 

Номінальна 

вартість акцій 

(грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

02.01.2004 01/09/1/04 ДКЦПФР09 1 
 

Документарні 

іменні 
0.25 3224000000 806000000 100 

Опис Первинний випуск акцій розпочато 01.06.1998 р. і закінчено 01.06.1999 р. 

  

04.06.1998 306/1/98 ДКЦПФР 1 
 

Документарні 

іменні 
0.25 3224000000 806000000 100 

Опис Другий випуск акцій 02.01.2004 р., пов'язаний з обміном акцій ВАТ "Оріана". 

  

30.09.2011 57/09/1/11 
Івано-Франківське 

ТУ 
1 

 

Бездокументарні 

іменні 
0.25 3224000000 806000000 100 

Опис 

В 2011 р. проведено дематеріалізацію випуску акцій згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ "Оріана" (Протокол № 10 від 23-

24.06.2011 р.) і за договором від 14.06.2011 р. за № Е-3901 з Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України", код 

ЄДРПОУ 30370711. 
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12. Опис бізнесу 

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

Немає 

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 

До складу ВАТ "Оріана" входить єдине на цей час діюче дочірнє підприємство - ДП "Калійний 

завод", господарська діяність якого припиняється. Інші дочірні підприємства або ліквідовані (ДП 

Фірма "Аверс", ДП "Техмаш" та інші), або триває процедура ліквідації (ДП "Хлорвінілпроект" у 

складі фірми "Аверс"), а ДП "ТВП" - припинило свою діяльність, однак до цього часу не 

ліквідоване, і рішення про його ліквідацію не приймалося. 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Не було 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Всі звітні періоди 2012 р. ВАТ «Оріана» готувало фінансову звітність відповідно до національних 

стандартів бухгалтерського обліку України. 

Фінансова звітність за 2012 р. є першою попередньою фінансовою звітністю, складеною 

відповідно до МСФЗ. 

Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2012 році, датою переходу на МСФЗ було 1 січня 2012 

року. 

Метод нарахування амортизації основних засобів - прямолінійний. 

Метод оцінки вибуття запасів - метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів - 

ФІФО. 

Текст аудиторського висновку 

Вартість чистих активів Товариства є від'ємною, не відповідає вимогам частини третьої статті 155 

Цивільного кодексу України та є меншою за статутний капітал Товариства. 

Аудитом не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю Товариства, що 

підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії 

разом з фінансовою звітністю. 

Аудитом не виявлено виконання Товариством у звітному періоді значних правочинів (10 і більше 

відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності).  

Система корпоративного управління Товариства відповідає вимогам Закону України «Про 

акціонерні товариства». У Товаристві не створено комітету чи іншого органу з питань аудиту. У 

Товаристві створені та діють корпоративні органи управління, визначені Статутом Товариства, а 

саме: Загальні збори акціонерів, наглядова рада, правління, ревізійна комісія.  

Загальні збори акціонерів у 2012 році не проводились. 

Під час аудиту аудитором не ідентифіковано ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності 

Товариства внаслідок шахрайства. 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 

перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; 

залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики 

в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та 

розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які 

використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація 

про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, 

рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; 
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інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; 

перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами 

сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання 

В зв'язку зі створенням ЗАТ "Лукор" в грудні 2000 р., починаючи з лютого 2001 р. ВАТ "Оріана" 

припинило виробничу діяльність. 18.09.2002 р. проти ВАТ "Оріана" порушено справу про 

банкрутство та введено процедуру розпорядження майном товариства. Ухвалою господарського 

суду Івано-Франківської області, у справі про банкрутство ВАТ "Оріана" N Б-7-11/283-13/143 від 

16.06.2010 року, відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника 

або визнання його банкрутом", на ВАТ "Оріана" введено процедуру санації. 

Фактично ВАТ «Оріана» отримує тільки доходи від виду діяльності за кодом КВЕД 68.20 

«Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна». 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 

підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його 

господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або 

інвестиції, її вартість і спосіб фінансування 

немає 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 

правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; 

спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що 

можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

На кінець 2012 р. основні засоби ВАТ "Оріана" за залишковою вартістю складають 123062 

тис.грн., а їх зношеність - 62%. 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 

законодавчих або економічних обмежень 

Залежність від змін в законодавство про банкрутство. 

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

порушення законодавства 

немає 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців 

емітента 

В рамках порушеної справи про банкрутство введено процедуру санації ВАТ "Оріана" з 16.06.2010 

року. Триває процедура затвердження плану санації. 

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець 

звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих 

договорів 

Немає 

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) 

В рамках порушеної справи про банкрутство введено процедуру санації ВАТ "Оріана" та триває 

процедура підготовки, затвердження та реалізації плану санації товариства. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 
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Немає 

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 

Судові спори в Івано-Франківському господарському суді з ЗАТ "Лукор", ДВС України, ДСО. 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній 

формі 

Діяльність ВАТ "Оріана" за 3 останні роки є збитковою. 
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13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

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

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби (тис. 

грн.) 

Основні засоби, всього 

(тис. грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 
на кінець періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
132854 123062 0 0 132854 123062 

будівлі та споруди 54795 45101 0 0 54795 45101 

машини та 

обладнання 
120 44 0 0 120 44 

транспортні засоби 89 67 0 0 89 67 

інші 77850 77850 0 0 77850 77850 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 132854 123062 0 0 132854 123062 

Опис Вартість основних засобів ВАТ "Оріана" за залишковою вартістю за 2012 рік зменшилася на 9792 

грн. або на 7,3%. Первісна (переоцінеа) вартість основних засобів відповідно до МСФЗ була 

зменшена за рахунок перекласифікації основних засобів, переданих в оренду в інвестиційну 

нерухомість, на 28986 тис.грн. та збільшена за рахунок перекласифікації незавершених 

капітальних інвестицій у основні засоби на 77850 тис.грн. 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. грн)  
-1586245 -1422974 

Статутний капітал (тис. грн.)  806000 806000 

Скоригований статутний 

капітал (тис. грн)  
0 0 

Опис Чисті активи підприємства складають (-1586245 тис.грн.) і є меншими статутного 

капіталу, який складає 806000 тис.грн. Відповідно до МСФЗ непокритий збиток станом 

на 01.01.2012 р. було зменшено на 460944 тис.грн. за рахунок: Перекласифікація 

додаткового капіталу - 473 052 тис. грн. Інші поточні зобов'язання, за якими минув строк 

позовної давності - 46 тис.грн. та збільшено на 934042 тис.грн. за рахунок: Віднесення на 

непокритий збиток вартості капітальних інвестицій, від яких не очікується майбутніх 

вигод - (276 743) тис.грн. Віднесення на непокритий збиток вартості нематеріальних 

активів, від яких не очікується майбутніх вигод -(6 446) тис.грн. Перекласифікація 

довгострокових інвестицій у непокритий збиток - (562 703) тис.грн. Віднесення на 

непокритий збиток вартості запасів, від яких не очікується майбутніх вигод - (1 087) 

тис.грн. Віднесення на непокритий збиток протермінованої дебіторської заборгованості - 

(75 938) тис.грн. Перекласифікація інших оборотних активів у непокритий збиток - (10 

873) тис.грн. Перекласифікація витрат майбутніх періодів у непокритий збиток - (1) 

тис.грн. Нарахування забезпечень виплат персоналу - (251) тис.грн. Відповідно до МСФЗ 

непокритий збиток станом на 31.12.2012 р. було зменшено на 573808 тис.грн. за рахунок: 

Перекласифікація додаткового капіталу - 473 052 тис. грн. Інші поточні зобов'язання, за 

якими минув строк позовної давності - 181 тис.грн. та збільшено на 1047041 тис.грн. за 

рахунок: Віднесення на непокритий збиток вартості капітальних інвестицій, від яких не 

очікується майбутніх вигод - (276 743) тис.грн. Віднесення на непокритий збиток 

вартості нематеріальних активів, від яких не очікується майбутніх вигод -(6 446) тис.грн. 

Перекласифікація довгострокових інвестицій за методом участі у капіталі у непокритий 
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збиток - (675 259) тис.грн. (в першу чергу за рахунок зменшення інвестиції в ЗАТ 

"Лукор" на 634556 тис.грн., оскільки діяльність ЗАТ "Лукор" є постійно з року в рік 

збитковою і його чисті активи на 31.12.2012 р. мають від'ємне значення - (45452) 

тис.грн.). Віднесення на непокритий збиток вартості запасів, від яких не очікується 

майбутніх вигод - (1 085) тис.грн. Віднесення на непокритий збиток протермінованої 

дебіторської заборгованості - (76 363) тис.грн. Перекласифікація інших оборотних 

активів у непокритий збиток - (10 875) тис.грн. Перекласифікація витрат майбутніх 

періодів у непокритий збиток - (1) тис.грн. Нарахування забезпечень виплат персоналу - 

(269) тис.грн.  

Висновок Чисті активи ВАТ "Оріана" не відповідають вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 
Дата погашення 

Кредити банку X 1493430 X X 

у тому числі:   

короткостроковий кредит 05.01.1998 4170 0 25.12.1998 

короткостроковий кредит 15.07.1997 3531.20 0 29.05.1998 

довгостроковий кредит 01.04.1994 35707.90 0 30.06.2001 

довгостроковий кредит 12.11.1992 1059340 0 31.07.2005 

Зобов'язання за цінними 

паперами 

X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 

випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за 

кожним власним 

випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними 

паперами (у тому числі за 

похідними цінними 

паперами)(за кожним 

видом): 

X 0 X X 

за фінансовими 

інвестиціями в 

корпоративні права (за 

кожним видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 88870 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 18389220 X X 

Усього зобов'язань X 20771350 X X 

Опис: н/б 
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ІНФОРМАЦІЯ 

про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

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

1 2012 0 0 

2 2011 1 1 

3 2010 0 0 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія  X 
 

Акціонери  
 

X 

Реєстратор  X 
 

Депозитарій  
 

X 

Інше (запишіть): б/н Ні 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?  

 
Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 
 

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

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  X 
 

Бюлетенями (таємне голосування)  
 

X 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): б/н Ні 

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

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Внесення змін до статуту товариства  X 
 

Прийняття рішення про зміну типу товариства  X 
 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 

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

повноважень   
X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про 

дострокове припинення їх повноважень  
X 

Інше (запишіть): б/н Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
Ні 
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради  0 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради 

протягом останніх трьох років?  
0 

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

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  не створено 

Інші (запишіть)  не створено 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що 

відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) 
Ні 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій   
X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  
 

X 

Інше (запишіть)  не визначається 

 

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

товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  
 

X 

Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  X 
 

Інше (запишіть): н/д 
 

X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  
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Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства   
X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена   
X 

Інше (запишіть)  н/д 

 

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

 

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.  

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 0  

 

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)  Так Ні Так 

Загальний відділ  Ні Ні Ні 

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)  Ні Так Ні 

Юридичний відділ (юрист)  Ні Ні Ні 

Секретар правління  Ні Ні Ні 

Секретар загальних зборів  Ні Ні Ні 

Секретар наглядової ради  Ні Ні Ні 

Корпоративний секретар  Ні Ні Ні 

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

Інше(запишіть): Керівник - Керуючий санацією  Ні Ні Ні 
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Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)  Ні Ні Ні Так 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)  Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи 

бюджету  
Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови правління  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання членів правління  Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання голови наглядової ради  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання членів наглядової ради  Так Ні Ні Ні 

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

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

правління  
Ні Ні Ні Так 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради  
Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів правління  
Так Ні Ні Так 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження аудитора  Ні Ні Ні Так 

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

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 
 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган (правління)  X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію  X 
 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  Відсутні 
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Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах  

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

ДКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві  

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера  

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет- 

сторінці 

акціонерного 

товариства  

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Ні 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Так Ні Ні 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Ні Так Так Ні Ні 

Статут та внутрішні 

документи  
Ні Ні Так Ні Ні 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Так Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?  

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  X 
 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів  
 

X 

Наглядова рада  
 

X 

Правління або директор  
 

X 

Інше (запишіть)  За рішенням керівника ВАТ 

"Оріана" 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Так 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 
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Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  За рішенням керівника 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія  
 

X 

Наглядова рада  
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант  X 
 

Перевірки не проводились  
 

X 

Інше (запишіть)  Конрольно-ревізійне управління 

та правоохоронні органи. 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?  

 
Так Ні 

З власної ініціативи  
 

X 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

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

X 

Інше (запишіть)  Не проводила 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  
 

X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): ні  
 

X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
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Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

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

Не визначились  
 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так 

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 

системі України (далі - особа)?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень особи  
 

X 

Не задовольняли умови договору з особою  
 

X 

Особу змінено на вимогу: 
 

акціонерів 
 

X 

суду 
 

X 

Інше (запишіть) В зв'язку з обранням зберігача, у 

якого будуть відкриті рахунки в 

цінних паперах власникам акцій 

ВАТ "Орана", та у зв'язку з 

рішенням Загальних зборів 

акціонерів ВАТ "Оріана" від 

24.06.2011 р. (Протокол № 10). 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: відсутній  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

відсутній  

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року відсутній  

 

 

 

Звіт про корпоративне управління* 

Мета провадження діяльності фінансової установи 

н/д 

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою 

установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ 00032945, 01133 Украна м. Київ, Печерський р-н, 

м. Київ вул. Кутузова, буд. 18/9 

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та 
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виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

н/д 

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової 

установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність 

таких заходів. 

н/д 

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або відсутність такої системи. 

н/д 

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 

(контролю). 

н/д 

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 

фінансової установи розмір, або їх відсутність. 

н/д 

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 

встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

н/д 

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-

фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність. 

н/д 

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

н/д 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного 

протягом року. 

н/д 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 

Товариство з обмеженою відповідальністю "„Аудиторська фірма „АЛЬФА-АУДИТ ЛТД”, код 

ЄРПОУ 22193057, 76018 м. Івано-Франківськ, вул. Рєпіна, 10, тел.(0342) 77-54-20, тел/факс (0342) 

77-54-30. Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0814, 18 років. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає 

аудиторські послуги фінансовій установі. 

більше 10 років 

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що 

надавалися фінансовій установі протягом року. 

Аудит річної за 2012 рік фінансової звітності ВАТ "Оріана" при розкритті інформації емітентами 

цінних паперів, яка складена відповідно до МСФЗ. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів 

та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 

н/д 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі 
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протягом останіх п`яти років. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Вектор аудиту» здійснювало 

аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про включення в Реєстр аудиторських фірм та 

аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 4229, яке видане Аудиторською 

палатою України 18.12.2008 р. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських 

фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність 

на ринку цінних паперів серія АВ № 000042, термін дії до 18.12.2013 року. Код ЄДРПОУ 

36117466. Місцезнаходження: 76018 м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 13/23 Контактний 

телефон: (0342) 71-23-45, 73-00-50. Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо 

фінансової звітності за 2011 рік Відкритого акціонерного товариства „Оріана” від 26.04.2012 р.  

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора 

Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності 

фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 

здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 

н/д 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність механізму розгляду скарг. 

н/д 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 

скарги. 

н/д 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан 

розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 

(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). 

н/д 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 

результати їх розгляду. 

н/д 
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КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 

2012 | 04 | 

23 

Підприємство Відкрите акціонерне товариство "Оріана" за ЄДРПОУ 05743160 

Територія 
 

за КОАТУУ 2610400000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 06414 

Орган 

державного 

управління 
 

за КОДУ 8784 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 68.20 

Середня кількість 

працівників 
88 

 

Одиниця виміру: 

тис.грн.  

Адреса 
Україна Івано-Франківська обл. 77300 

м. Калуш вул. Євшана, буд. 9  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності V 
 

Баланс 

на 31.12.2012 р. 

Актив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

І. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 

- залишкова вартість 010 51424 51425 

- первісна вартість 011 51446 51447 

- накопичена амортизація 012 ( 22 ) ( 22 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 132854 123062 

- первісна вартість 031 325608 325534 

- знос 032 ( 192754 ) ( 202472 ) 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

- первісна вартість 036 0 0 

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

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

- інші фінансові інвестиції 045 143138 30582 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 

нерухомості 
055 13532 2741 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 28920 28986 

Знос інвестиційної нерухомості 057 15388 16245 

Відстрочені податкові активи 060 0 0 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом І 080 340948 217810 

ІІ. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 25 34 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 0 0 

Готова продукція 130 0 0 

Товари 140 3193 3187 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 684 734 

- первісна вартість 161 11762 12050 

- резерв сумнівних боргів 162 ( 11078 ) ( 11316 ) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

- за бюджетом 170 0 0 

- за виданими авансами 180 0 0 

- з нарахованих доходів 190 8 0 

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 12 5 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 4336 43 

- у т.ч. в касі 231 0 0 

- в іноземній валюті 240 0 0 

Інші оборотні активи 250 0 0 

Усього за розділом ІІ 260 8258 4003 

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 1 1 

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 349206 221813 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

І. Власний капітал 
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Статутний капітал 300 806000 806000 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 0 0 

Резервний капітал 340 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -2228974 -2392245 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом І 380 -1422974 -1586245 

Частка меншості 385 0 0 

ІІ. Забезпечення наступних виплат та платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400 251 269 

Інші забезпечення 410 0 0 

Сума страхових резервів 415 0 0 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 

Цільове фінансування 420 0 0 

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

Усього за розділом ІІ 430 251 269 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків 440 0 0 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 

Усього за розділом ІІІ 480 0 0 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 0 0 

Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями 
510 149343 149343 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 520519 529155 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з одержаних авансів 540 0 0 

- з бюджетом 550 76419 88870 

- з позабюджетних платежів 560 0 0 

- зі страхування 570 76420 91187 

- з оплати праці 580 147 147 

- з учасниками 590 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 

групами вибуття, утримуваними для продажу 
605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 949081 949087 

Усього за розділом ІV 620 1771929 1807789 
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V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 349206 221813 

Примітки н/д 

Керівник Телитченко Андрій Олександрович 

Головний 

бухгалтер 

Тринчук Леся Богданіва 
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КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 

2013 | 04 | 

25 

Підприємство Відкрите акціонерне товариство "Оріана" за ЄДРПОУ 05743160 

Територія 
 

за КОАТУУ 2610400000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 06414 

Орган 

державного 

управління 
 

за СПОДУ 8784 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 68.20 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності V 
 

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

за 31.12.2012 р. 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
010 0 0 

Податок на додану вартість 015 0 0 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 
025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
035 0 0 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 

- прибуток 050 0 0 

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 6970 11558 

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

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 23995 ) ( 14989 ) 

Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 33388 ) ( 36681 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у 

наслідок сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 
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Фінансові результати від операційної діяльності: 

- прибуток 100 0 0 

- збиток 105 ( 50413 ) ( 40112 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 6 0 

Інші доходи 130 0 1 

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною 

допомогою (131) 
131 0 

Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 160 ( 0 ) ( 3 ) 

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

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

- прибуток 170 0 0 

- збиток 175 ( 50407 ) ( 40114 ) 

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

від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 

наслідок припинення діяльності 

176 0 0 

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

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 

наслідок припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

- прибуток 190 0 0 

- збиток 195 ( 50407 ) ( 40114 ) 

Надзвичайні: 

- доходи 200 0 0 

- витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

- прибуток 220 0 0 

- збиток 225 ( 50407 ) ( 40114 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 56 274 

Витрати на оплату праці 240 1722 1484 

Відрахування на соціальні заходи 250 19136 17169 

Амортизація 260 25886 21409 

Інші операційни витрати 270 21409 16968 
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Разом 280 57383 51670 

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 3224000000 3224000000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 3224000000 3224000000 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту 

акцію 
330 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 

Примітки н/д 

Керівник Телитченко Андрій Олександрович 

Головний 

бухгалтер 

Тринчук Леся Богданіва 
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КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2013|04|25 

Підприємство Відкрите акціонерне товариство "Оріана" за ЄДРПОУ 05743160 

Територія 
 

за КОАТУУ 2610400000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 06414 

Орган 

державного 

управління 
 

за СПОДУ 8784 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 68.20 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності V 
 

 

Звіт про рух грошових коштів 

за 31.12.2012 р. 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від:  

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2243 2400 

Погашення векселів одержаних 015 0 0 

Покупців і замовників авансів 020 0 0 

Повернення авансів 030 0 0 

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 0 0 

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 

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

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 

Цільового фінансування 060 0 0 

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 

Інші надходження 080 4295 9158 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 91 ) ( 536 ) 

Авансів 095 ( 0 ) ( 0 ) 

Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 0 ) 

Працівникам 105 ( 1455 ) ( 1004 ) 

Витрат на відрядження 110 ( 3 ) ( 11 ) 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 0 ) ( 5 ) 

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



34 

 

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 4471 ) ( 678 ) 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 

платежів) 
130 ( 174 ) ( 7211 ) 

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 145 ( 498 ) ( 8864 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -154 -6746 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -154 -6746 

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Реалізація: 

- фінансових інвестицій 180 0 0 

- необоротних активів 190 0 0 

- майнових комплексів 200 0 0 

Отримані: 

- відсотки 210 0 0 

- дивіденди 220 0 0 

Інші надходження 230 0 0 

Придбання: 

- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) 

- необоротних активів 250 ( 0 ) ( 3 ) 

- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 270 ( 1 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -1 -3 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -1 -3 

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження власного капіталу 310 0 0 

Отримані позики 320 0 0 

Інші надходження 330 0 0 

Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0 

Чистий рух коштів за звітній період 400 -155 -6749 

Залишок коштів на початок року 410 4336 11085 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 

Залишок коштів на кінець року 430 43 4336 

Керівник Телитченко Андрій Олександрович 

Головний бухгалтер Тринчук Леся Богданіва 



35 

 

   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 04 | 25 

Підприємство Відкрите акціонерне товариство "Оріана" за ЄДРПОУ 05743160 

Територія 
 

за КОАТУУ 2610400000 

Організаційно-правова 

форма господарювання 
Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 06414 

Орган державного 

управління  
за СПОДУ 8784 

Вид економічної діяльності 
 

за КВЕД 68.20 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності V 
 

 

Звіт про власний капітал 

за 31.12.2012 р. 

Стаття Код 
Статутний 

капітал 

Пайовий 

капітал 

Додатковий 

вкладений 

капітал 

Інший 

додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок року 010 806000 0 0 0 0 -2228974 0 0 
-

1422974 

Коригування: 

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

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

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року 
050 806000 0 0 0 0 -2228974 0 0 

-

1422974 

Переоцінка активів: 

Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка незавершеного 

будівництва 
080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка незавершеного 

будівництва 
090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

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

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

 
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий прибуток (збиток) за 

звітний період 
130 0 0 0 0 0 -50407 0 0 -50407 

Розподіл прибутку: 

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

Спрямування прибутку до 

статутного капіталу 
150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу 
160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників: 

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

Погашення заборгованості з 

капіталу 
190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 

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

Перепродаж викуплених акцій 

(часток) 
220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплений акцій 

(часток) 
230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної вартості 

акцій 
250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі: 
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Списання невідшкодованих 

збитків 
260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

 
280 0 0 0 0 0 -112864 0 0 -112864 

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 -163271 0 0 -163271 

Залишок на кінець року 300 806000 0 0 0 0 -2392245 0 0 
-

1586245 

Примітки н/д 

Керівник Телитченко Андрій Олександрович 

Головний бухгалтер Тринчук Леся Богданіва 
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Інформація щодо аудиторського висновку 
Товариство з обмеженою відповідальністю "„Аудиторська фірма „АЛЬФА-АУДИТ ЛТД”, код 

ЄРПОУ 22193057, 76018 м. Івано-Франківськ, вул. Рєпіна, 10, тел.(0342) 77-54-20, тел/факс (0342) 

77-54-30. Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0814.  

Аудит річної за 2012 рік попередньої фінансової звітності ВАТ "Оріана" при розкритті інформації 

емітентами цінних паперів, яка складена відповідно до МСФЗ. 

 

Аудиторський висновок № 47 від 18.04.2013 року:  

 

Попередня фінансова звітність Відкритого акціонерного товариства «Оріана» станом на 31.12.2012 

р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до 

концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітці 2, включаючи припущення 

управлінського персоналу Товариства щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть 

чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський 

персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 

року. 

Ми звертаємо увагу на Примітку 2, яка пояснює ймовірність внесення коригувань у вхідні 

залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фінансову звітність за 2012 рік під час складання 

балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також 

звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три 

Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про 

сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні примітки 

(в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), може 

забезпечити достовірне відображення фінансового стану Відкритого акціонерного товариства 

«Оріана», результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша 

думка не модифікована щодо цього питання. 

Попередню фінансову звітність Відкритого акціонерного товариства «Оріана» було складено в 

процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова 

звітність Відкритого акціонерного товариства «Оріана» може бути не прийнятною для інших 

цілей. 

Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним 

органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

Аудитом не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю Товариства, що 

підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії 

разом з фінансовою звітністю.  



39 

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

1. Загальні положення 

ВАТ "Оріана" зареєстроване рішенням Калуської міської ради від 12.01.1996 р. за №19-п. 

Товариство було створене відповідно до Наказу Фонду Державного майна України від 29.12.1995 

р. за № 65-АТ шляхом перетворення Державного концерну "Оріана" (до 22.09.1994 р. Державний 

концерн "Хлорвініл") у Відкрите акціонерне товариство. 

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія А00 № 045299 від 12.01.1996 р. 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05743160. 

Місцезнаходження: 77300, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Євшана, буд. 9 

Телефон: 0347222662. 

Статутний капітал товариства зареєстровано в розмірі 806 000 000 грн., який поділено на 3 224 000 

000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. 

Власниками акцій товариства є 65 осіб, з них 2 юридичні особи і 63 фізичні особи. 

Найбільшою кількістю акцій володіє Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ 00032945, 

01133, Україна, м. Київ вул. Кутузова, буд. 18/9, - 3223961112 шт. (99.9988%). 

З лютого 2001 р., в зв'язку зі створенням ЗАТ "Лукор" в грудні 2000 р., ВАТ "Оріана" припинило 

свою виробничу діяльність. 

18.09.2002 р. проти ВАТ "Оріана" порушено справу про банкрутство та введено процедуру 

розпорядження майном товариства. 

Ухвалою господарського суду Івано-Франківської області, у справі про банкрутство ВАТ "Оріана" 

N Б-7-11/283-13/143 від 16.06.2010 року, відповідно до Закону України "Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", на ВАТ "Оріана" введено процедуру 

санації. 

Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської обл. від 09.07.2012 р. у справі № Б-7-11/283-

13/143-23/19 призначено керуючим санацією ВАТ "Оріана" арбітражного керуючого Телитченко 

Андрія Олександровича. 

Основним видом доходу ВАТ "Оріана" є надходження орендної плати від надання в оренду 

власного майна. 

2. Основа підготовки фінансової звітності 

При підготовці фінансової звітності Товариство робить оцінки та припущення, які мають вплив на 

визначення сум активів та зобов’язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття 

умовних активів та зобов’язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, 

МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. 

Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2012 році, датою переходу на МСФЗ було 1 січня 2012 

року. 

ПЕРШЕ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ. 

Нематеріальні активи. 

Згідно з МСБО нематеріальні активи відображаються у балансі за залишковою вартістю. 

Вплив переходу на МСФЗ на вартість НМА станом на початок та на кінець 2012 року склав 276 

743 тис. грн., який було віднесено на непокритий збиток за активами (Гудвіл "Ділова репутація", 

Експертна оцінка), за якими більше як 7 років назад закінчився строк амортизації і від яких не 

очікується майбутніх економічних вигод.  

Незавершене будівництво. 

Дана стаття звіту відповідає критеріям визнання МСБО №16 і тому станом на початок та на кінець 

2012 року вартість основних засобів в сумі 77 850 тис.грн переноситься на відповідний підклас 

статті "Основні засоби" за МСБО, а 6446 тис.грн. вартості капітальних інвестицій, які відсутні і від 

яких не очікується майбутніх вигод, віднесено на непокритий збиток. 

Основні засоби. 

На час складання звітності Товариство ще знаходиться в процесі визначення справедливої 

основних засобів. Оцінку справедливої вартості основних фондів планується провести 

найближчим часом. 
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Основні фонди Товариство обліковує по історичній вартості, яка склалась станом на 1 квітня 2011 

року. 

Станом на 01.01.2012 р. частина основних засобів, переданих в оренду, перекласифікована в 

інвестиційну нерухомість - 28920 тис.грн. за первісною (переоціненою) вартістю і 15388 тис.грн. 

за сумою зносу.  

Станом на 31.12.2012 р. перекваліфікація відповідно склала - 28986 тис.грн. за первісною 

(переоціненою) вартістю і 16245 тис.грн. за сумою зносу.  

Довгострокові фінансові інвестиції. 

При складанні звітності за МСФЗ МСБО 28 "Облік інвестицій в асоційовані компанії» облік 

довгострокових фінансових інвестицій визначено за методом участі в капіталі - це метод обліку, 

згідно з яким інвестицію первісно визнають за собівартістю, а потім коригують відповідно до 

зміни частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування після придбання. Прибуток або 

збиток інвестора включають частку інвестора в прибутку чи збитку об'єкта інвестування. 

Згідно з МСБО 28,31,36 станом на на початок та на кінець 2012 року віднесено на непокритий 

збиток вартість фінансових інвестицій (вкладення в спільні підприємства і діяльності, за якими 

більш як 10 років назад минув строк для їх створення; корпоративні права та акції господарських 

товариств, визнаних банкрутами, припинені або місцезнаходження яких не встановлено - ЗАТ 

"Магній", ЗАТ "Оріпласт", ЗАТ "Завод карбамідних смол", ЗАТ "РАЄР", СП "Лікарня відновного 

лікування", СД "Клен" тощо), від яких не очікується майбутніх вигод, в сумі 46749 тис.грн. 

Станом на 01.01.2012 р. вартість фінансових інвестицій у акції товариств, створених за участю 

ВАТ "Оріана", розрахована за методом участі у капіталі і її різниця у сумі 515954 тис.грн. відесена 

на непокритий збиток. 

За результатами 2012 року така різниця склала 628510 тис.грн.  

Причинами таких коригувань стала збиткова діяльність ПрАТ "Лукор": збитки на 01.01.2012 р. 

складають 1110267 тис.грн., на 31.12.2012 р. - 1395054 тис.грн. і на кінець 2012 р. власний капітал 

ПрАТ "Лукор" має від'ємне значення та складає -45452 тис.грн., а також знецінення інвестиції у 

ПАТ "Ідея Банк". 

Запаси. 

Віднесено на непокритий збиток вартість запасів, оцінених за чистою вартістю реалізації, від яких 

не очікується майбутніх вигод - готової продукції у сумі 23 тис.грн., за товарами станом на 

01.01.2012 р. і на 31.12.2012 р. відповідно - 1064 тис.грн. і 1062 тис.грн.  

Дебіторська заборгованість. 

Відповідно до МСФЗ 32, 39 на непокритий збиток віднесено протерміновану безнадійну 

дебіторську заборгованість та враховано в складі резерву сумнівних боргів як сумнівна 

дебіторська заборгованість: 

станом на 01.01.2012 р.: торгова заборгованість - 11078 тис.грн., пов'язаних сторін (з дочірніми 

підприємствами) - 63507 тис.грн., інша - 1353 тис.грн. 

станом на 31.12.2012 р.: торгова заборгованість - 11316 тис.грн., пов'язаних сторін (з дочірніми 

підприємствами) - 63507 тис.грн., інша - 1540 тис.грн. 

Інші оборотні активи. 

Перекласифіковано інші оборотні активи, від яких не очікується майбутніх вигод, у непокритий 

збиток (рахунок 644 "Право на податковий кредит") з урахуванням також положень Податкового 

кодексу України станом на 01.01.2012 р. і на 31.12.2012 р. відповідно - 10873 тис.грн. і 10875 

тис.грн.  

Витрати майбутніх періодів. 

Витрати майбутніх періодів станом на початок та на кінець 2012 року в сумі 1 тис.грн. віднесено 

до нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). 

ВАТ "Оріана" провело рекласифікацію деяких статей балансу, яка не вплинула на фінансовий 

результат, а саме: 

Забезпечення наступних витрат і платежів 

Товариство створило резерв на оплату відпусток станом на 01 січня 2012 р. у сумі 251 тис.грн. та 

станом на 31 грудня 2012 року в сумі 269 тис. грн. Дану суму віднесено до нерозподіленого 

прибутку (непокритого збитку). 

Довгострокові зобов'язання. 

Перекласифіковано довгострокові кредити банків в поточну заборгованість за довгостроковими 

зобов'язаннями в сумі 149343 тис.грн. 
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Кредиторська заборгованість. 

Віднесено до нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) поточні зобов'язання, погашення 

яких, як очікується, не призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі 

економічні вигоди, за якими минув строк позовної давності: 

станом на 01.01.2012 р.: інша - 46 тис.грн. 

станом на 31.12.2012 р.: торгова заборгованість - 131 тис.грн., інша - 50 тис.грн. 

Відстрочених податкових активів та зобов’язань товариство не має. 

Продовження тексту приміток 

Дебіторська та кредиторська заборгованість 

На час складання звітності Товариство ще знаходиться в процесі визначення справедливої вартості 

активів і зобов’язань . 

Створений резерв сумнівних боргів в сумі 11 316 тис.грн. (на 31 грудня 2011р. - 11078 тис.грн). 

віднесено до непокритого збитку.  

Товариство нарахувало забезпечення під сумнівну заборгованість по контрагентам, яку було 

віднесено до статті резерв сумнівної заборгованості. 

Основні категорії фінансових інструментів 

Основні фінансові зобов'язання Товариства включають кредиторську заборгованість, а також інші 

довгострокові зобов'язання. Основною метою даних фінансових інструментів є залучення 

фінансування для операційної діяльності Товариства. Товариство має різні фінансові активи, такі 

як інвестиції, які оцінюються за справедливою вартістю через прибутки та збитки, інвестиції, 

наявні для продажу, дебіторська заборгованість, а також грошові кошти. 

Станом на 31 грудня 2012р. фінансові інструменти Товариства були представлені таким чином: 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 734 тис. грн. 

Грошові кошти та еквіваленти - 43 тис. грн. 

Фінансові зобов'язання станом на 31 грудня 2012 р. становлять 1 808 058 тис. грн., в тому числі: 

Забезпечення виплат персоналу - 269 тис. грн.  

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями - 49343 тис. грн. 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 529155 тис. грн. 

Кредиторська заборгованість с бюджетом та позабюджетними фондами - 88 870 тис. грн. 

Кредиторська заборгованість зі страхування - 91 187 тис. грн. 

Кредиторська заборгованість з оплати праці - 147 тис. грн. 

Кредиторська заборгованість по розрахункам з учасниками  

Інші поточні зобов'язання - 949087 тис. грн. 

Основні ризики, що виникають від фінансових інструментів Товариства - кредитний ризик і ризик 

ліквідності, валютний ризик. 

Основними фінансовими активами Товариства є грошові кошти, а також торговельна та інша 

дебіторська заборгованість. Грошові кошти оцінюються з мінімальним кредитним ризиком, 

оскільки розміщені у фінансових інститутах, які на даний момент мають мінімальний ризик 

дефолту.  

Товариство піддається ризику того, що клієнт може не оплатити або не виконати свої зобов'язання 

в строк перед Компанією, що в результаті призведе до фінансових збитків Товариства. Балансова 

вартість дебіторської та іншої заборгованості, являє собою максимальний кредитний ризик 

Товариства. 

Станом на 31 грудня 2012 Товариство має суттєві претензії зі сторони Пенсійного фонду України 

в частині стягнення заборгованості по відшкодуванню призначених та виплачених пільгових 

пенсій та зі сторони Державної податкової служби України щодо сплати податків. 

Пов'язані сторони 

Компанія здійснює операції з пов'язаними сторонами в ході нормальної економічної діяльності. 

Пов'язані сторони включають в себе асоційовані підприємства, контролюючу групу акціонерів, 

компанії, що перебувають під спільним контролем власників Компанії, ключовий керівний 

персонал та їх близьких родичів, а також компанії, що перебувають під контролем або суттєвим 

впливом акціонерів. Такими підприємствами є ПрАТ "Лукор", ДП "Калійний завод" ВАТ "Оріана" 

тощо. 
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Продовження тексту приміток 

ДОХОДИ: тис.грн 

Інші операційні доходи:  

1 Дохід від операційної оренди  2 270,9  

2 Дохід від операційної курсової різниці  207,3  

3 Дохід від реалізації інвалюти  4 287,3  

3 Інші доходи від оперц.діяльності(оприбуткув. цінностей)  191,7  

4 Одержані штрафи, пені, неустойки  12,6  

РАЗОМ:  6 969,8  

 

Інші фінансові доходи:  

1 Дивіденди одержані  5,9  

2 Відсотки по залишках коштів на рахунках  0,2  

РАЗОМ:  6,1  

ВИТРАТИ:  

Адміністративні витрати:  

1 Знос необоротних активів  120,7  

2 Списання ТМЦ  47,0  

3 Оплата за банківське обслуговування  26,0  

4 Витрати на відрядження  3,3  

5 Послуги стор. орг.(зберігання продукції, охорона об'єктів)  848,4  

6 Податки та обов'язкові платежі  12 112,6  

7 ФОП  1 721,8  

8 Внески на ОДПС та СС  617,8  

9 Відшкодування шкоди завданої здоров‘ю людини  1,9  

10 Підписка на періодичні видання  2,6  

11 Інші витрати  397,1  

12 Витрати минулих періодів  8 096,2  

РАЗОМ:  23 995,4  

Інші операційні витрати:  

1 Знос необоротних активів  10 462,7  

2 Списання товарів  9,3  

3 Відшкодування пільгових та наукових пенсій  18 518,3  

4 Втрати від операційних курсових різниць  58,4  

5 Собівартість проданої валюти  4 287,3  

6 Штрафи, пені, неустойки  46,1  

7 Інші  5,3  

РАЗОМ:  33 387,4 

Продовження тексту приміток 

Дана фінансова звітність складена за МСФЗ, є першою річною фінансовою звітністю та складена з 

урахуванням вимог МСФЗ 1 «Перше застосування». 

Компанія при складанні фінансової звітності скористалась положенням перехідного періоду. 

 

Події після дати балансу 

На дату затвердження фінансової звітності інформація щодо подій, які мають суттєвий вплив на 

фінансові показники невідома. 

 

 

 

Керуючий санацією      Телитченко Андрій Олександрович 

 

Головний бухгалтер     Тринчук Леся Богданіва 


