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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ 
СТОЛИЧНИЙ"

Річна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

Генеральний директор Шпотак Володимир Михайлович

(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)

30.04.2015
М.П.

  за                   рік2014

І. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс

04012321
Новопирогівська, 60, м. Київ, Голосіївський, 
03045

044 259-50-26, 044 259-52-32

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

(дата)

29.04.2015

2. Річна інформація 
опублікована у

(дата)

30.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

№ 78 (4122) Газета "Бюлетень. Цінні папери 
України"

Акціонерне товариство

3. Річна інформація 
розміщена на 
сторінці

в мережі 
Інтернет

www.ab-asfalt.com.ua

(адреса сторінки)

(дата)

30.04.2015

6. Електронна поштова адреса www.ab-asfalt.com.ua
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Зміст
X1. Основні відомості про емітента

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

5. Інформація про рейтингове агентство
X6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:

X1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
X9. Інформація про загальні збори акціонерів

10. Інформація про дивіденди
X11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:
X1) інформація про випуски акцій емітента

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

5)  інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
X13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
X1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X3) інформація про зобов’язання емітента

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
X16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного періоду
X17. Інформація про стан корпоративного управління

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) 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
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 
активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

4) інформація про похідні цінні папери

X4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
X5) інформація про собівартість реалізованої продукції

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
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33. Примітки:  Емiтент не отримував лiцензiй на окремi види дiяльностi, не належить до будь-
яких об’єднань пiдприємств, не належить до переліку підприємств, що мають отримувати 
рейтингову оцінку.
Посадові особи не володіють акціями емітента. 

 Головний бухгалтерIльiнова Марiя ФедорiвнаНаказом Генерального директора ПАТ «АБ 
Столичний» № 105-к вiд 15 серпня 2014 р. прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб, а 
саме:
Звiльнено з посади головного бухгалтера ПАТ «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» 
Iльiнову Марiю Федорiвну (Паспортнi данi: СН № 380057, виданий Подiльським РУГУ МВС 
України в м. Києвi, 24.12.1996 р.). Звiльнення головного бухгалтера Товариства вiдбулося на 
пiдставi заяви Iльiнової М.Ф. про звiльнення за власним бажанням згiдно ст. 38 КЗпП України. 
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. У посадової особи 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi 
головного бухгалтера ПАТ «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» з 01.07.2013 р. по 
15.08.2014 р. 
 На посаду головного бухгалтера Наказом Генерального директора ПАТ «АБ Столичний» № 111-
к вiд 20 серпня 2014р. прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме: 
- з 20.08.2014 р. на посаду головного бухгалтера ПАТ «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний»
 прийнято Мартинко Олену Василiвну (Паспортнi данi: СК № 089998, виданий Баришiвським 
РВГУ МВС України в Київськiй областi, 11.03.1996 р.).

Дивiденди за звiтний перiод не нараховувались та не виплачувались.
Процентних, дисконтиних та цільових облiгацiй, похідних цінних паперів, iнших цiнних паперiв,
 емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї не випускалось.
Емітент не замовляв та не видавав сертифiкатiв цiнних паперiв. Викупу власних акцій у звітному 
періоді не було. 
Емiтент не має зобов'язань за облiгацiями, за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами 
ФОН, за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) та за 
фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. Кредитiв банку не має.
Через вищезазначенi фактори вiдповiднi форми звiту не заповнювались.

В основних відомостях про емітента вказані дані про виписку з Єдиного державного реєстру 

20. 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
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН

30. Річна фінансова звітність
X31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. 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)

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
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юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:
Серія А00 № 051157 Дата проведення реєстрації:
15.04.1997 р. №1 068 105 0001 000908
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ 
ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ"

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку),
 який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті
2) МФО банку

4) найменування банку (філії, відділення банку),
 який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ТАСКОМБАНК"

339500

д/н

д/н

3) поточний рахунок

6) поточний рахунок

26004141689001

д/н

23.99

23.61

23.63

Код за КВЕДНайменування виду діяльності
Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.

Виробництво бетонних розчинів, готових для використання

Виготовлення виробів із бетону для будівництва

4. Територія (область) м. Київ

А00 № 051157

15.04.1997

17990000,00

2. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації

5. Статутний капітал (грн)

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

06. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі

07. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 
капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії

  1488. Середня кількість працівників (осіб)

10. Органи управління підприємства:   
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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)

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

Регіональне відділення Фонду 
державного майна України

19028107 пл. Лесі Українки, 1, д/н, Печерський, 01196 0,00000000000

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)

0,00000000000Усього:
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1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
V. Інформація про посадових осіб емітента

1976

17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПрАТ"Страхова компанія 
"Індустріальна!"-нач.відділу внутрішнього аудиту

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачується, -
згідно штатного розпису(заробітна плата).  Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини посадова особа емітента не має.. Попередні посади які обіймала особа за останні 5 років: 
ПрАТ "Страхова компанія "Індустріальна"-нач.відділу внутрішнього аудиту, с 16.11.2013 р. 
перебуває на посаді Генерального директора ПрАТ "АБ "Столичний". Посадова особа не працює 
та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

вища

Шпотак Володимир Михайлович

СК, 434764, 16.01.1997,  Вишнівським МВМ ГУ МВС 
України в Київській обл.

Генеральний директор

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

16.11.2013 38) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)

1974

22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: д/н

9) опис:  Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. У посадової особи
 непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа протягом своєї дiяльностi 
перебувала на посадах: 

вища

Мартинко Олену Василiвну

СК, 089998, 11.03.1996, Баришiвським РВГУ МВС України в 
Київськiй областi

Головний бухгалтер

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

20.08.2014 безстроково8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)
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- робоча рослинницької бригади; 
- секретар-друкарка;
- старший iнспектор вiддiлу кадрiв;
- бухгалтер;
- головний економiст;
- головний бухгалтер.

1982

11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: заступник генерального 
директора ПрАТ "Золотi Ворота"

9) опис:  Рiшенням Наглядової ради вiд 15 травня 2014 року тимчасово виконуючим обов'язки 
Голови Наглядової ради без права вирiшального голосу пiд час голосування обрано Анiкушкiну 
Оксану Ярославiвну.Анiкушкiна О.Я. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Не 
судима. Протягом останнiх п'яти рокiв займала наступнi посади: з листопада 2008 року по квiтень
 2011 року - помiчник директора ТОВ "КУА «Профiт», з квiтня 2011 року по грудень 2012 року - 
начальник вiддiлу маркетингу ПрАТ "Золотi Ворота"; з грудня 2012 року по цей час - заступник 
генерального директора ПрАТ "Золотi Ворота".Тимчасове виконання обовязкiв Голови 
Наглядової ради покладено на Анiкушкiну О.В. до обрання членнами Наглядової ради Голови 
Наглядової ради Товариства.

вища

Анiкушкiна Оксана Ярославiвна

МЕ, 743423, 05.12.2006, Дніпровським  РУГУ МВС України в
 м.Києві

Голова Наглядової ради

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

15.05.2014 тимчасово8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)
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1972

19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПрАТ 
"СК"Індустріальна",Голова правління

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж  роботи (років) - 19років. Перлік посад  які особа обіймала протягом останніх 
п"яти років:Голови Правління ПрАТ «СК ІНДУСТРІАЛЬНА» з  29.06.2004р..Посадова особа 
емітента не обіймає посади на будь яких інших підприємствах.

Вища,Київський торгово-економічний інститут,економіст

Кравцова Світлана Борисівна

СН, 487395, 30.03.1997, Ленінградським РУ ГУ МВС України
 в м.Києві

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

28.04.2014 на 3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)

1976

20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Голова Ради Директорів ТОВ 
" ІФГ"ТАС"

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж  роботи (років) - 20 років. Перлік посад  які особа обіймала протягом останніх 
п"яти років: ТОВ «ГРУПА ТАС», Голова Ради Директорів.Посадова особа емітента не обіймає 

вища

Попенко Сергій Павлович

ВН, 521999, 27.04.2011,  Богунським  РВ УМВС України в 
Житомирській області

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

28.04.2014 на 3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)
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посади на будь яких інших підприємствах.

1981

12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Директор юридичного 
департаменту ПрАТ "Золотi Ворота"по теперішній час

9) опис:  Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 28 квiтня 2014 
року Шпарик Юрiя Михайловича обрано до складу Наглядової ради Товариства на строк три 
роки. Шпарик Ю.М. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Не судим. Протягом 
останнiх п'яти рокiв займав наступнi посади: з червня 2008 року по липень 2011 року - начальник 
юридичночго управлiння корпорацiї "Столиця", з вересня 2011 року по теперiшнiй час - Директор
 юридичного департаменту ПрАТ "Золотi Ворота".

вища

Шпарик Юрій Михайлович

СН, 516570, 26.06.1997, Шевченківським  РУГУ МВС 
України в м.Києві

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

28.04.2014 38) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)

1977

18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПрАТ 
"СК"Індустріальна",заступник начальника департаменту фінансового аналізу та інвестицій

9) опис:  Рiшенням Ревiзiйної комiсiї вiд 15 травня 2014 року Зайця Сергiя Григоровича обрано 
Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства на строк три роки. Заєць С.Г. не володiє часткою в 
статутному капiталi Товариства. Не судимий. Протягом останнiх п'яти рокiв займав посаду 

вища

Заєць Сергій Григорович

СО, 021182, 26.11.1998, Дніпровським РУ ГУ МВС України в 
м.Києві

Голова Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

15.05.2014 38) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)
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начальника департаменту фiнансового аналiзу та iнвестицiй ПрАТ "СК "IНДУСТРIАЛЬНА".

1977

17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПАТ "Севастопольстрой" 
головний бухгалтер.

9) опис:  Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 28 квiтня 2014 
року Павленко Iрину Миколаївну обрано до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства на строк три 
роки. Павленко I.М. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Не судима. Протягом 
останнiх п'яти рокiв займала наступнi посади: з 18.02.2002 по 26.08.2010 - ЗАТ "Новий канал" 
провiдний бухгалтер; з 13.09.2010 по 01.10.2010 - ТОВ "Iнвест Ост" заступник головного 
бухгалтера; з 04.10.2010 по 31.01.2013 - ПрАТ "Золотi Ворота" начальник фiнансового вiддiлу; з 
01.02.2013 по 31.07.2013 - ПАТ "Севастопольстрой" заступник генерального директора з 
фiнансових питань; з 01.08.2013 по 24.03.2014 - ПАТ "Севастопольстрой" головний бухгалтер.

вища,Київський державний торговельно-економічний 
університет

Павленко Ірина Миколаївна

СН, 327613, 11.11.1996, Харківським  РУГУ МВС України  в 
м.Києві

Член Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

28.04.2014 38) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено)
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Найменування юридичної 
особи

Код за 
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Кількість 
акцій (шт.)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

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

Компанія " Мартікал Лімітед " 00258708 Кермія  Діагору,104, д/н, Нікосія, 01097, 
Кіпр

8149274 24,9404 8149274 0 0 0

Компанія "ДЕВІСАЛ ЛІМІТЕД" 00236201 Діагору, 4, д/н, Нікосія, 01097, Кіпр 7110002 21,7598 7110002 0 0 0

Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи

Кількість 
акцій (шт.)

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

Самусєв Микита Сергійович 14826335 45,3751 14826335 0 0 0СМ, 725414, 16.08.2005, Обухівським РВ ГУ МВС 
України в Київській обл.

30085611 92,0753 30085611 0 0 0Усього:
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів

07.10.2014
100

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %
Опис: ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
      3. Про затвердження розміру Статутного капіталу Товариства.
      4. Про внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту 
Товариства.
      5. Про надання повноважень  Генеральному директору Товариства .
ВИРІШИЛИ по першому питанню порядку денного:
Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у  складі:
1. Архипова Вікторія Олександрівна – Голова Лічильної комісії;
2. Руль Неля Петрівна – Член Лічильної комісії;
3. Клопенко Тетяна Миколаївна – Член Лічильної комісії.
Обрати робочу президію Зборів у складі :

 1.Голова зборів – Шпотак Володимир Михайлович
2.    Секретар зборів – Сліпець Тетяна Миколаївна
ВИРІШИЛИ по другому  питанню порядку денного:
І. Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів:
1) Час доповіді з питань порядку денного складає до 15 хвилин. Виступ при обговоренні питання 
– до 5 хвилин. Відповіді на запитання – до 5 хвилин.
2) Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних 
зборів. Голова Загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується 
встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова.
3) Учасники зборів, які бажають виступити з питань порядку денного, повинні подати письмову 
заяву Секретарю зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку 
денного.
4) За рішенням зборів, після кожних двох годин роботи може оголошуватись перерва на 15 
хвилин, а після перших чотирьох годин роботи – перерва до 45 хвилин.
5) Аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки зборів сторонніми особами заборонено.
6) Питання до доповідачів, які не містять пропозицій по суті доповідей, повинні бути складені у 
формі письмової заяви, містити інформацію про акціонера (акціонерів), що поставив (поставили) 
запитання, з зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (найменування) та кількості належних йому 
(їм) акцій.
7) Анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що 
надійшли після голосування, розглядатися не будуть.
ВИРІШИЛИ по третьому  питанню порядку денного:
Затвердити Статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» у розмірі 17 990 000,00 грн. (сiмнадцять 
мiльйонiв дев’ятсот дев’яносто тисяч гривень нуль копiйок).
ВИРІШИЛИ по четвертому  питанню порядку денного:
Затвердити Статут ПАТ «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ»  в новій редакції 
з Статутним капіталом  у розмірі 17 990 000,00 грн. ( сімнадцять мільйонів дев’ятсот дев’яносто 
тисяч гривень нуль копійок)  та загальною кількістю розміщених акцій  71 960 000 (сімдесят 
один  мільйон дев’ятсот шістдесят тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 
0,25 грн. (нуль  гривень двадцять п’ять  копійок) кожна.
ВИРІШИЛИ по п"ятому  питанню порядку денного:
Уповноважити Генерального директора Товариства :
 -підписати від імені Товариства нову редакцію Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ», що затверджена  
позачерговими Загальними зборами акціонерів 07 жовтня 2014 року;

чергові позачергові
X
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 - здійснити дії (з правом передоручення) щодо державної реєстрації нової редакції Статуту 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ 
СТОЛИЧНИЙ», що затверджена  позачерговими Загальними зборами акціонерів 07 жовтня 2014 
року;
 -здійснити дії (з правом передоручення) щодо внесення змін до відомостей про Товариство, що 
містяться в ЄДР  та здійснювати інші пов’язані з цим дії.
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28.04.2014
100

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %
Опис: ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1) Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2) Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
3) Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності 
Товариства за  2013 рік.
4) Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
5) Звіт та висновки Ревізійної комісії  Товариства за 2013 рік.
6) Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Генерального директора, Звіту Наглядової 
ради, Звіту Ревізійної комісії.
7) Затвердження фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
8) Порядок розподілу прибутку(покриття  збитків) Товариства за 2013 рік.
9) Про  відкликання членів Наглядової ради Товариства.
10) Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових 
договорів, що укладатимуться з ними та  обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами Наглядової ради. 
11) Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
12) Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових 
договорів, що укладатимуться з ними та обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами  Ревізійної комісії. 
13) Прийняття рішення про затвердження значних правочинів (договорів),укладених 
Товариством в 2013 році.
14) Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися 
Товариством протягом не більше як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх 
граничної вартості у 2014 році.
15) Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових 
акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
16) Про приватне розміщення простих іменних акцій Товариства (із зазначенням  переліку осіб, 
які є учасниками такого розміщення) та затвердження рішення про приватне розміщення акцій.
17) Про визначення уповноваженого органу Товариства та надання йому повноважень вчиняти 
передбачені чинним законодавством дії, пов’язані із збільшенням статутного капіталу шляхом 
приватного розміщення акцій щодо: залучення до розміщення андерайтера, внесення змін до 
проспекту емісії акцій, прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з 
першими власника у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг 
акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено), закінчення; 
затвердження результатів укладання договорів з першими власниками у процесі, затвердження 
результатів  приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного 
розміщення акцій, прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, 
внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки 
результатів укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій 
органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про 
відмову від розміщення акцій,  письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне
 право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та
 опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі. 
18) Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо 
вчинення окремих дій, пов’язаних з розміщенням акцій Товариства, а саме: отримання від 
акціонерів письмового повідомлення про відмову від використання їх переважного права 
придбання акцій стосовно яких прийняте рішення про розміщення проводити дії щодо 
забезпечення реалізації акціонерами їх переважного права на придбання акцій, стосовно яких 
прийняте рішення  про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій,; проводити дії щодо здійснення 

X
чергові позачергові
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обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу 
Товариством належних їм акцій.

ВИРІШИЛИ по першому питанню порядку денного:
Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у  складі:
1. Круть Ірина Володимирівна – Голова Лічильної комісії;
2. Архипова Вікторія Олександрівна – Член Лічильної комісії;
3. Клопенко Тетяна Миколаївна – Член Лічильної комісії.
Обрати робочу президію Зборів у складі :

 1.Голова зборів – Шпотак Володимир Михайлович
2.    Секретар зборів – Сліпець Тетяна Миколаївна
ВИРІШИЛИ по другому  питанню порядку денного:
І. Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів:
1) Час доповіді з питань порядку денного складає до 15 хвилин. Виступ при обговоренні питання 
– до 5 хвилин. Відповіді на запитання – до 5 хвилин.
2) Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних 
зборів. Голова Загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується 
встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова.
3) Учасники зборів, які бажають виступити з питань порядку денного, повинні подати письмову 
заяву Секретарю зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку 
денного.
4) За рішенням зборів, після кожних двох годин роботи може оголошуватись перерва на 15 
хвилин, а після перших чотирьох годин роботи – перерва до 45 хвилин.
5) Аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки зборів сторонніми особами заборонено.
6) Питання до доповідачів, які не містять пропозицій по суті доповідей, повинні бути складені у 
формі письмової заяви, містити інформацію про акціонера (акціонерів), що поставив (поставили) 
запитання, з зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (найменування) та кількості належних йому 
(їм) акцій.
7) Анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що 
надійшли після голосування, розглядатися не будуть.
ВИРІШИЛИ по третьому  питанню порядку денного:
Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської 
діяльності Товариства за 2013 рік.
ВИРІШИЛИ по четвертому  питанню порядку денного:
Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
ВИРІШИЛИ по п"ятому  питанню порядку денного:
Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
ВИРІШИЛИ по шостому  питанню порядку денного:
За наслідками розгляду звіту Генерального Директора, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної 
комісії, діяльність Генерального Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії в 2013 році 
визнати задовільною.
ВИРІШИЛИ по сьомому  питанню порядку денного:
Затвердити фінансову звітність Товариства за 2013 рік
ВИРІШИЛИ по восьмому  питанню порядку денного:
Отриманий Товариством прибуток по результатам господарської діяльності в 2013 році в сумі  6 
123 000,00  грн. спрямувати на покриття  збитків минулих періодів ( 2010 - 2013рр.)
ВИРІШИЛИ по дев"ятому  питанню порядку денного:
Відкликати Наглядову раду Товариства у складі Дорошенко Дмитра Анатолійовича, Кравцової 
Світлани Борисівни та Попенко Сергія Павловича.
ВИРІШИЛИ по десятому  питанню порядку денного:
Обрати Наглядову раду Товариства у складі 4 (чотирьох) членів із наступних кандидитів:
Попенко С.П., Кравцова С.Б., Анікушкіна О.Я., Шпарик Ю.М.
ВИРІШИЛИ по одинадцятому  питанню порядку денного:
Відкликати Ревізійну комісію Товариства у складі: Заєць Сергій Григорович,  Клименко Тетяна 
Миколаївна, Пацук Юрій Анатолійович.
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ВИРІШИЛИ по дванадцятому  питанню порядку денного:
1. Обрати  Ревізійну комісію Товариства у складі 2 (двох) членів: Заєць С.Г., Павленко І.М.
ВИРІШИЛИ по тринадцятому  питанню порядку денного:
Схвалити значні правочини, вчинені Товариством в  2013році  за переліком згідно Додатку № 3  
до протоколу Загальних зборів акціонерів.
ВИРІШИЛИ по чотирнадцятому  питанню порядку денного:
Попередньо схвалити значні правочини які можуть вчинятися Товариством у ході поточної 
господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення,  
перелік яких з визначенням характеру та їх граничної сумарної вартості  наведено в Додатку № 4 
до протоколу Загальних зборів акціонерів.
Надати повноваження Наглядовій раді Товариства приймати рішення про вчинення Товариством 
значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів. 
Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значні правочини, які попередньо 
схвалені Загальними зборами акціонерів, виключно після прийняття рішення Наглядовою Радою 
Товариства про вчинення таких правочинів.
ВИРІШИЛИ по п"ятнадцятому  питанню порядку денного:
Збільшити статутний капітал  Публічного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод 
«АБ Столичний» з 8 168 760,00 грн.( вісім мільйонів сто шістдесят вісім тисяч сімсот шістдесят 
гривень 00 копійок) до 17 990 000,00 грн. ( сімнадцять мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч 
гривень 00 копійок) шляхом приватного розміщення додаткових акцій в кількості 39 284 960 
(тридцять дев’ять мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі дев’ятсот шістдесят) простих 
іменних акцій, існуючої номінальної вартості 0,25 грн. ( нуль гривень 25 копійок) за одну акцію, 
загальною номінальною вартістю в сумі 9 821 240,00 грн. ( дев’ять мільйонів вісімсот двадцять 
одна тисяча двісті сорок гривень 00 копійок), за рахунок додаткових внесків.
ВИРІШИЛИ по шістьнадцятому  питанню порядку денного:
1. Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства 
«Асфальтобетонний завод  «АБ Столичний» існуючої номінальної вартості  0,25 грн. (нуль 
гривень 25 копійок) кожна акція в кількості 39 284 960 (тридцять дев’ять мільйонів двісті 
вісімдесят чотири тисячі дев’ятсот шістдесят) штук.
2. Визначити, що учасниками приватного розміщення простих іменних акцій ПАТ 
«Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» є акціонери Товариства – особи, зазначені Переліку 
акціонерів ПАТ «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» , складеному Національним 
депозитарієм України станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за 
рахунок додаткових внесків та про приватне розміщення акцій Товариства, а саме – станом на 
28.04.2014 р.
3. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій Публічного акціонерного товариства 
«Асфальтобетонний завод «АБ Столичний», яке оформити окремим Додатком № 5, що є 
невід’ємною частиною Протоколу № 1 річних Загальних зборів акціонерів від 28.04.2014р.
4. Доручити Наглядовій раді Товариства здійснювати дії та вживати заходи, необхідні для 
реєстрації випуску акцій та проспекту емісії акцій ПАТ «Асфальтобетонний завод «АБ 
Столичний», згідно прийнятих річними Загальними зборами акціонерів рішень про збільшення 
статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої 
номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та про приватне розміщення акцій, у 
відповідності з вимогами чинного законодавства України, нормативно-правових актів 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
ВИРІШИЛИ по сімнадцятому  питанню порядку денного:
Визначити Генерального директора Товариства Шпотака Володимира Михайловича 
уповноваженою особою  Товариства, якому надаються наступні повноваження:
- отримувати від акціонерів письмові повідомлення про відмову від використання їх переважного
 права придбання акцій стосовно яких прийняте рішення про розміщення 
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання
 акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; 
- проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі 
приватного розміщення акцій;
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 -проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують
право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Аудиторська фірма «Імона-Аудит»

23500277
проспект М.Бажана, 26, оф.95, м. Київ, Дарницький, 02140

(044)565 77 22
(044)565 77 22

0791

26.01.2001

Аудиторська палата

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: Термiн дiї Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi 
одноособово надають аудиторськi послуги продовжене рiшенням Аудиторської палати України 
№ 158 вiд 26.01.2006 року до 30.11.2015 року.
Договір на проведення аудиту № 83 від 12 березня  2015 р.

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту
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Товариство з обмеженою відповідальністю "ТІ - ІНВЕСТ"

37833036
Симона Петлюри, 30, м. Київ, Шевченківський, 01032

(044)584 38 28
д/н

АЕ № 263145

12.06.2013

НКЦПФР

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: д/н

Депозитарна діяльність депозитарної установи

ПАТ "Національний депозитарій України"

30370711
Нижній Вал, 17/8, м. Київ, Подільський, 04071

(044)5910419
(044)4825207

д/н

д/н

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Відкрите акціонерне товариство

Опис: Національний депозитарій здійснює депозитарну діяльність без ліцензії.

Депозитарна діяльність депозитарної установи
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Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва 
про 

реєстрацію 
випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний 

ідентифі-
каційний 
номер

Форма 
існування та 
форма випуску

Номінальна 
вартість (грн)

Кількість 
акцій (шт.)

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн)

Частка у 
статут-
ному 
капіталі 

(%)

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

Тип цінного 
папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105
08.07.2014 71/1/2014 Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку
0,25 17990000,0071960000 100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: 

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: 

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: 

Мета додаткової емісії: 

Спосіб розміщення: 

Дострокове погашення: 

UA4000079065UA4000079065 Бездокументарні 
іменні

Акція проста 
документарна 
іменна
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XI. Опис бізнесу

Вiдкрите акцiонерне товариство "Завод залiзобетонних виробiв i дорожньо-будiвельних матерiалiв" 
створено шляхом перетворення в процесi приватизацiї комунального пiдприємства "Завод бетонних 
виробiв" у вiдкрите акцiонерне пiдприємство 15 квiтня 1997 року. Зареєстроване Голосiївською районною 
державною адмiнiстрацiєю м. Києва 7 листопада 2001 року за № 00762. Змiн напрямкiв дiяльностi 
пiдприємства протягом його iснування не вiдбувалось. В 2004 роцi найменування пiдприємства було 
змiнено на Вiдкрите акцiонерне товариство "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний".З 26.04.2011 
Публiчне акцiонерне товариство.

На пiдприємствi сформованi слiдуючи органiзацiйнi структури: а) Виробничi пiдроздiли: -цех по 
виробництву асфальтобетонної сумiшi;-цех по виробництву залiзобетонних та бетонних конструкцiй i 
товарного бетону;-теплоенергетичний цех;-ремонтно-механiчний цех;-електроремонтний цех;-цех 
деревообробки;-автоколона;-ремонтно-механiчнi майстернi;-технологiчна лабораторiя;-матереалбнi 
склади.Б)Адмiнiстративнi пiдроздiли:-адмiнiстрацiя;-вiддiл кадрiв;-бухгалтерiя;-вiддiл ОП. ТБ та безпеки 
руху;-виробничо-техничний вiддiл;-техничний вiддiл;-вiддiл збуту (маркетiнгу);-вiддiл головного 
енергетика;-вiддiл головного механiка;-вiддiл МТП;-вiддiл експлуатацiї;-вiддiл технiчного контролю.

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Основи подання фінансової звітності Фінансова звітність ПАТ "Асфальтобетонний завод "АБ 
СТОЛИЧНИЙ" (далі – Товариства) вперше підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
 звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) і роз'яснення, які 
видає Комітет з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, а саме: - Міжнародні стандарти 
фінансової звітності (МСФЗ / IFRS); - Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО / МСФЗ); - 
Інтерпретації, розроблені Комітетом з інтерпретації міжнародної фінансової звітності (КІМФО / IFRIC) або
 Постійним комітетом з інтерпретацій (ПКТ / SIC). Товариство веде свій бухгалтерський облік відповідно 
Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XI, 
Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України (П (С) БО). Фінансові звіти Товариства були 
підготовлені на основі даних бухгалтерського обліку у відповідності з П (С) БО з внесенням поправок і 
проведенням перекласифікації для цілей надання інформації відповідно до МСФЗ. Дата переходу ПАТ 
"Асфальтобетонний завод "АБ СТОЛИЧНИЙ" на міжнародні стандарти фінансової звітності – 
01.01.2012р. (згідно Наказу керівника №120 від 20.12.2011р.).на 31.12.2011р. Основні принципи складання 
фінансових звітів та облікова Основа оцінки Для складання фінансових звітів відповідно до МСФЗ 1 
управлінський персонал Товариство повинен здійснювати обачливу оцінку вартості активів, зобов'язань, 
доходів і витрат, які відображаються у фінансових звітах, а також тих активів і зобов'язань, вартість яких 
на дату складання звітів залежить від можливості настання подій у майбутньому. Для визначення 
балансової вартості Товариство використовує принцип історичної собівартості (за винятком основних 
засобів, які можуть бути переоцінені до справедливої вартості). Доходи і витрати Товариство визнає на 
основі принципу нарахування. Складання та надання фінансової звітності Відповідно до облікової політики
 Товариства для складання фінансової звітності рік починається з 01 січня і закінчується 31 грудня. 
Функціональна валюта та валюта подання Функціональною валютою і валютою, у якій складена дана 
фінансова звітність, є гривня. Всі дані фінансової звітності були округлені з точністю до цілих тисяч 
гривень. Принцип безперервності діяльності Керівництво підготувало дану фінансову звітність на основі 
принципу безперервності діяльності підприємства. Використовуючи це судження, керівництво враховувало
 існуючі наміри, наявні фінансові ресурси. Використання суджень, оцінок та припущень Підготовка 

Важливі події розвитку

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Інформація про організаційну структуру емітента

Опис обраної облікової політики

Середня кількість працюючих в звітному періоді 148 чол.
Інформація про чисельність працівників

Емітент не налекжить до будь-яких обєднань підприємств.
Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств

ТОВ "Ягуар", ТОВ "Прогрес-92", ТОВ "Бітекс", ТОВ" Юнігран".

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами
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фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва формування суджень, оцінок та 
припущень, що впливають на застосування облікової політики, а також на суми активів та зобов'язань, 
доходів та витрат, відображені у фінансовій звітності. Оцінки та пов'язані з ними припущення грунтуються 
на історичному досвіді та інших факторах, що вважаються обгрунтованими за даних обставин, результати 
яких формують основу суджень стосовно балансової вартості активів та зобов'язань, яка не є очевидною з 
інших джерел. Хоча ці оцінки грунтуються на найбільш точному розумінні керівництвом поточних подій, 
фактичні результати, у кінцевому підсумку, можуть відрізнятися від цих оцінок. Поріг суттєвості 
встановлено на рівні 5,000 гривень.

Основними видами діяльності Товариства є: Виробництво асфальтобетонних сумішей; Виробництво 
бетонних виробів; Виробництво залізобетонних виробів; Металообробне виробництво; Виробництво 
товарного бетону. Також Товариство надає послуги з оренди транспорту та послуги з перевезення вантажів.

Значних придбань та відчужень активів за звітний період не було.

Основним засобом визнається актив, термін користування яким більше року і вартість якого більше 2500 
грн.Знос в цiлому на кiнець звiтного року - 64,95%. Основнi засоби є власнiстю емiтента, пiд арештом i 
заставою не перебувають,обмеження права на власнiсть та використання не iснує. Первiсна вартість та знос
 на кiнець звiтного перiоду -30530 тис грн.та (19829)тис.грн.відповідно. Суттєвих змін у вартості ОЗ не 
було.

Істотними проблемами є фінансово економічні проблеми - недостатність обігових коштів; виробнично-
технічні - зношення технологічного обладнання. Необхідно обновити устаткування, що підвищить якість 
виробництва.

Протягом звітного періоду штрафнф санкції відсутні.

Фінансова діяльність здійснюється за рахунок коштів від реалізації продукції.

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

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

Інформація про основні засоби емітента

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

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

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Станом на кінець року укладені, але не виконані, договори - відсутні.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Такої політики емітент не впроваджував та не планує впроваджувати в наступному році.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

В звітному 2014р.позови до суду відсутні.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або 
його посадові особи

Інша інформація в Товаристві за звітний 2014р.- відсутня.
Інша інформація

В звітному 2014р. Публічне Акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" прогнозує 
нарощувати обсяги виробництва продукції на 15 %.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Правочини з власниками істотної участі ,членами Наглядової ради або членами виконавчого органу,та 
іншими особами,-відсутні.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу,
 афілійованими особами
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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

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

7570 8286 0 0 7570 8286
2587 8467 0 0 2587 8467
504 348 0 0 504 348
40 55 0 0 40 55
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

10701 17156 0 0 10701 17156
Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): 

Первісна вартість основних засобів: 38510 тис. грн.

Ступінь зносу основних засобів: 55,5%

Ступінь використання основних засобів: 100%

Сума нарахованого зносу: 21354 тис.грн.

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: не має

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

10701 17156 0 0 10701 17156
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

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

47230
17990

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 29240 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 29240 тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить 15183 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 15183 
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) 17990

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

23352
8169
8169
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата 
погашення

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

667
0

2837
3504

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: Товариство не має зобов'язань за облiгацiями, за векселями, за iпотечними цiнними паперами, за 
сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) та за фiнансовими 
iнвестицiями в корпоративнi права.
До інших зобов"язань Товариства входять:
-поточна заборгованість за довгостроковими зобов"язаннями;
-кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;
-поточні зобов"язання з одержаних авансів;
-поточні зобов"язання зі страхування;
-поточні зобов"язання з оплати  праці;
-поточні зобов"язання з учасниками;
-інші поточні зобов"язання.
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у грошовій 
формі 

(тис. грн)

у відсотках
 до всієї 
виробленої
 продукції

у натуральній
 формі 

(фізична 
од. вим.)

у 
натуральній 
формі 

(фізична 
од. вим.)

у відсотках
 до всієї 
реалізо-
ваної 

продукції

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
N
з/п

Основний 
вид 

продукції у грошовій 
формі 

(тис. грн)

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

4 5 63 81 2 7
67132,4 81,4 8418284280 80,11 Суміші 

бітумінозні на 
основі 
природних і 
штучних 
заповнювачів

67054,3

11431,6 13,9 700811431,6 15,12 Елементи 
конструкцій 
збірні для 
будівництва з 
цементу, бетону
 або каменю 
штучного ( м3)

12627,9
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Відсоток від
 загальної 
собівартості 
реалізованої 
продукції (у 
відсотках)

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N
з/п

Склад витрат

31 2
75,21 Матеріальні витрати

11,62 Заробітна плата та відповідні нарахування

9,53 Інші операційні витрати
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Дата 
виникнення

 події

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних Комісії

Вид інформації

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

1 2 3
07.03.2014 11.03.2014 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 

голосуючих акцій
25.04.2014 28.04.2014 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 

голосуючих акцій
28.04.2014 29.04.2014 Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що 

перевищує 25 відсотків статутного капіталу
28.04.2014 29.04.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

15.05.2014 16.05.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

15.08.2014 18.08.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

20.08.2014 22.08.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

2012 1 0
2013 1 0
2014 2 1

X

д/н

X

X

д/н

X
X

д/н

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, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери

Інше (запишіть)

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

Національна 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?

Реорганізація

Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Інше (запишіть)

 № з/п

  Так  Ні

X

 Так  Ні 
X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X
X

Депозитарна установа X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

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

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

4
0
0
1

859
2

д/н

ні

д/н

X

X

д/н

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 ніж 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 корпоративного секретаря? (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
X

 Так Ні

X

X
X
X

12Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох
 років?

д/нІнше (запишіть)
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X

X

д/н

так, створено ревізійну 
комісію

0

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 або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії __________ осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? __________

 Так Ні

X

X

0

так
так
так

ні

так

так

ні

так

так

так
так

так
так

ні
ні
ні

ні

так

так

ні

ні

так

так
так

так
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

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, або 
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій
Затвердження зовнішнього 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 акціонерного 
товариства? (так/ні)
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

д/н

так

так

так

ні
ні

ні

так

так

так

ні
ні

ні

так

так

так

так
так

ні

так

так

так

так
так

ні

так

так

так

ні
ні

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
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 НКЦПФР 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 відсотками 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
X

так

X

X

д/н

так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності? (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 зовнішнього аудитора?

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)

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

 Так Ні
X
X

X

 Так Ні
X

X
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д/н

X

Формально- ні,однак контроль здійснюють акціонери,що володіють істотною часткою акцій.

X
X

д/н

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

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) 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
X

 Так Ні

X
X
X
X

 Так Ні
X

X
X
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

д/н

X

ні

01.04.2011

д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати 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 в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)  
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

яким органом 
управління прийнятий:

на власній інтернет сторінціукажіть яким чином 
його оприлюднено:

так

 Так 
X
X
X
X
X

 Ні

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

так

такЧи 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.
Задовільний

;

;
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.31.12.2014 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2015.01.01

04012321

8036100000

23.99

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ"

Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.

Адреса, 
телефон

Новопирогівська, 60, м. Київ, Голосіївський, 03045, 044 259-50-26

КОДИ

ГОЛОСIЇВСЬКИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 148

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

91 144
3199 0

10701 17156
30530 38510
19829 21354

0 0
6904 6904

0 0

0 0
0 0

20838 24458

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи
1001
1002
1005
1010
1011
1012

1030
1035
1040

1060
1065

1095

    первісна вартість
    накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
    первісна вартість
    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0
0 0
0 0

1020
1021
1022

Довгострокові біологічні активи
    первісна вартість довгострокових біологічних активів
    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

0 01045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

34 398
125 542

0 01015
    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016
    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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16180 13087
12601 11379

0 0
3579 1708

0 0
0 0
0 0
0 0

5192 3388

3305 4885
0 30
0 17
0 0
0 0

408 319

2437 3481

2406 3479
18 885

27644 26276
0 0

48482 50734

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

1130
1135
1136
1140
1145
1155

1165

1167
1170

1195
1200

1300

Запаси
    Виробничі запаси
    Незавершене виробництво
    Готова продукція
    Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами
    з бюджетом
        у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі
Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II
     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

31 21166    Готівка

0 01160Поточні фінансові інвестиції

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах
0 01181у тому числі в:

    резервах довгострокових зобов’язань
0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат
0 01183    резервах незароблених премій
0 01184    інших страхових резервах

104 2011190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

1500
1505

1520

1595

1600
1605
1610

1615

1695

8169 17990

0 0
1025 13204

0 12178
0 0
0 0

14158 16036
0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
8373 0

0 0

5882 471

25130 3504

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
    Емісійний дохід
    Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями
    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4
 

 

 

  

  

  

1495 23352 47230Усього за розділом I

1510
1515

0 0
0 0

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви
1430 0 0Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1525 0 0Цільове фінансування
1526 0 0    Благодійна допомога
1530 0 0Страхові резерви
1531 0 0у тому числі:

    резерв довгострокових зобов’язань
1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат
1533 0 0    резерв незароблених премій
1534 0 0    інші страхові резерви
1535 0 0Інвестиційні контракти
1540 0 0Призовий фонд
1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 873 667    розрахунками з бюджетом
1621 207 0        у тому числі з податку на прибуток
1625 123 0    розрахунками зі страхування
1630 246 11    розрахунками з оплати праці
1635 623 1204Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
1640 0 0Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
1660 446 336Поточні забезпечення
1665 0 0Доходи майбутніх періодів
1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1690 8564 815Інші поточні зобов’язання

( )
( )

( )
( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Шпотак Володимир Михайлович

Мартинко Олена Василівна

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: д/н

1700

1800
1900

0 0

0 0
48482 50734

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття
    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1 2 3 4
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2015.01.01
КОДИ

04012321
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
за 2014 рік

2220
Дохід від участі в капіталі

85974 84110
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

76745 73738

9229 10372

0 0
0 0

0 0
0 0

434 3852

0 0

2071 3083
867 1096
5208 4022

0 0

0 0

1517 6023

0 0

0 0

0 0
0 0
7 30
0 0

1878 6330

За 
аналогічний
період 

попереднього 
року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Чисті зароблені страхові премії 2010
    Премії підписані, валова сума 2011
    Премії, передані у перестрахування 2012
    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:
     прибуток

2090

     збиток 2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130
Витрати на збут 2150
Інші операційні витрати 2180
    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250
Втрати від участі в капіталі 2255
Інші витрати 2270
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

0 0Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

0 0    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю

2121

0 02200
368 337Інші фінансові доходи

0 0    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

0 0Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( () )

( () )
( () )
( () )

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
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1878 6330

0 0

62538 61000
7190 8288
2418 3183
3063 2960
7917 6614

83126 82045

51725555 32675040
51725555 32675040

0,04 0,19
0,04 0,19

0 0

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток

2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500
Витрати на оплату праці 2505
Відрахування на соціальні заходи 2510
Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520
Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: д/н

0 0Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Шпотак Володимир Михайлович

Мартинко Олена Василівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємст 2415
Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

0 0
0 0
0 0

1878 6330

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

За 
аналогічний
період 

попереднього 
року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

За 
аналогічний
період 

попереднього 
року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

За 
аналогічний
період 

попереднього 
року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4
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2015.01.01
КОДИ

04012321
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 рік

103382 99230

0
109 245

0 624

0 0

6

0 0
0 0

5 8813

6056 6438

8494 7918

3065
4853

1224 120
0 0

 Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

3000

3006
3010

3015

3025

3035
3040
3045
3050

3095

3105

3115

3117
3118

3140
3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

    у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків

   

0

0

2618
5651

0 03005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

1951 52843020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

87583 788973100Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3058 32073110Відрахувань на соціальні заходи

225 03116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

33053135Витрачання на оплату авансів 0

0 0

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

0 323150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами
0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

8384 89493190Інші витрачання
(9346) 53303195Чистий рух коштів від операційної діяльності

290 3123205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів
0 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
0 5133200Надходження від реалізації:

    фінансових інвестицій

0 03220    дивідендів

314 3353215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
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Примітки: д/н

Шпотак Володимир Михайлович

Мартинко Олена Василівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами
0 03275Витрачання на надання позик
0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці
0 03290Інші платежі

(3604) (5326)3295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

4208 64863260    необоротних активів

0 03255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
0 03340Інші надходження

0 03355Сплату дивідендів

43127 03305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
22000 03300Надходження від:

Власного капіталу

51133 03350Погашення позик

0 03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

0 03360Витрачання на сплату відсотків
0 03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах
0 03390Інші платежі

13994 03395Чистий рух коштів від фінансової діяльності
1044 43400Чистий рух грошових коштів за звітний період
2437 24333405Залишок коштів на початок року

0 03410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3481 24373415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
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2015.01.01
КОДИ

04012321
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ"

Звіт про власний капітал
за 2014 рік

8169 0

0
0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код
рядка

Зареєстро-
ваний 

(пайовий) 
капітал

Капітал у 
дооцінках

3 421

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

4000

4010
4090

4100

4200

4205

4210
4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок
Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:
Зміна облікової політики

8169 04095Скоригований залишок на початок року

0 04110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

Додатко-
вий капітал

Резервний 
капітал

Нерозпо-
ділений 
прибуток 
(непокри-
тий збиток)

Неопла-
чений 
капітал

Вилу-
чений 
капітал

Всього

5 6 7 8 9 10
1025 0

0
0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

1025 0

0 0

0 0

14158 0

0
0 0

1878 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

14158 0

0 0

0 0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

23352

0

1878

0

0

0

0

0

23352

0

0

0 04111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 0
0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0
0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0
0 04114Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих і спільних підприємств
0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 0
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Примітки: д/н

Шпотак Володимир Михайлович

Мартинко Олена Василівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

9821 0

0 0

0 0

0
0

9821 0
17990 0

4220

4240

4260

4270

4280
4290

4295
4300

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:
Внески до капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

0
0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві

0

0 0

(9821) 0

0 0

0 0

0
0

12179 0
13204 0

0
0

0 0

22000 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

1878 0
16036 0

0
0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

23878
47230

0

22000

0

0

0

3 421 5 6 7 8 9 10
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Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ
31 ГРУДНЯ  2014 РОКУ
             ( в тис. грн.)
             _____________________________________________________________________

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

             ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 
«СТОЛИЧНИЙ» (далі «Товариство») є юридичною особою, створеною відповідно до 
законодавства України .
Відкрите акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» перейменовано на 
Публічне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» згідно рішення 
Загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 01.04.2011 р.) та проведеною реєстрацією в 
Голосіївській районній у місті Києві державній адміністрації (Свідоцтво про державну реєстрацію
 юридичної особи від «26» квітня 2011 р., номер запису в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 10681050011000908).
Товариство безпосередньо здійснює такі основні види фінансово-господарської діяльності:
    Виготовлення виробів із бетону для будівництва;
    Виробництво бетонних розчинів, готових для використання;
    Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.
    Інше.
Товариство знаходиться за адресою :  Україна, 03045, вул. Новопирогівська, 60, м. Київ.
Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів не 
має.

ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ

Фінансова звітність Товариства у всіх аспектах підготовлена відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності ( МСФЗ), а також чинного законодавства.
Товариство обрало датою переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності 01 січня 2012 
року, тому у фінансовій звітності Товариства за 2014 рік наводиться порівняльна інформація за 
2013 рік.

ФУНКЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТА ТА ВАЛЮТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ

Дана фінансова звітність представлена в національній валюті України (гривні).
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Облікова політика Товариства будується з використанням наступних принципів  в 
бухгалтерському обліку і фінансової звітності :
 -автономність;
 -обачність ;
 -повне висвітлення (відображення) ;
 -послідовність;
 -безперервність ;
 -нарахування і відповідність доходів і витрат ;
 -превалювання сутності над формою ;
 -історична (фактична собівартість) ;
 -єдиний грошовий вимірник ;
 -періодичність ;

ОСНОВНІ ЗАСОБИ

 Придбані основні засоби враховуються у звіті про фінансове положення за первинною вартістю,
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 що включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до використання, 
за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення.
 Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які 
збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи.  
Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають приведеним вище 
критеріям капіталізації, відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому
 вони були понесені.
 Сума, що амортизується, – це первинна вартість об'єкту основних засобів або переоцінена 
вартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу – це 
передбачувана сума, яку підприємство отримало б на даний момент від реалізації об'єкту 
основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг 
того віку і стану, в якому, імовірно, він знаходитиметься в кінці свого терміну корисного 
використання.
 Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, впродовж 
терміну корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного 
методу.
 Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту основних засобів, 
визначається як різниця між сумами від продажу і балансовою вартістю активу і признається в 
прибутках і збитках. 
 Незавершені капітальні інвестиції обліковуються в складі основних засобах за первісною 
вартістю.

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

 Нематеріальні активи, придбані в рамках окремої угоди, обліковуються за собівартістю за 
вирахуванням накопиченої амортизації. Амортизація нараховується лінійним способом протягом 
строку корисного використання нематеріальних активів. У Товариства на звітну дату балансу 
нематеріальний актив - бухгалтерська програма 1 С. Нематеріальний актив списується при 
продажі або коли від його майбутнього використання або вибуття не очікується економічних 
вигод.  Дохід або збиток від списання нематеріального активу, що є різницею між чистими 
сумами від вибуття і балансовою вартістю активу, включається в звіт про сукупні доходи і 
витрати у момент списання.
Незавершені капітальні інвестиції обліковуються в складі нематеріальних активів за первісною 
вартістю.

ГРОШОВІ КОШТИ

  Грошові кошти включають кошти в касі та грошові кошти на рахунках у банках.

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

 Кредиторська заборгованість оцінюється при первинному визнанні за справедливою вартістю.

РЕЗЕРВИ

 Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридична або конструктивне), 
що виникло в результаті минулих подій, для погашення якого, ймовірно, потрібне вибуття 
ресурсів, що втілюють економічні вигоди, і при цьому можна здійснити достовірну оцінку даного 
зобов'язання.
 Сума, визнана в якості резерву, є найкращою оцінкою компенсації, необхідної для 
врегулювання поточного зобов'язання на звітну дату, беручи до уваги всі ризики і невизначеності,
 супутні даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцінюється з використанням потоків 
грошових коштів, за допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його 
балансова вартість являє собою поточну вартість даних грошових потоків.
З метою рівномірного розподілу затрат протягом звітного року Товариством створено резерв для 
забезпечення оплати відпусток.  В кінці кожного року проводиться інвентаризація 
невикористаних відпусток та розміру резерву  для забезпечення оплати відпусток і, при 
необхідності, проводиться коригування розміру резерву  для забезпечення оплати відпусток.
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ЗАПАСИ

 Запаси складаються, головним чином, із сировини та матеріалів, які призначені для 
використання у виробництві готової продукції. В обліку відображаються по первісній вартості. 
Транспортно-заготівельні витрати обліковуються в цілому на окремому субрахунку та 
включаються  до початкової вартості запасів. Сума транспортно-заготівельних витрат щомісячно 
розподіляється між сумою залишків запасів на кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули. 
У разі продажу, відпуску у виробництво чи іншому вибутті запасів використовують метод ФІФО 
( собівартості перших за часом надходження запасів).

ПЕРЕДПЛАТИ ПОСТАЧАЛЬНИКАМ

 Передоплати постачальникам відображаються за собівартістю.

ВИЗНАННЯ ДОХОДІВ

 Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або яка
 підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання за продукцію та послуги, надані в ході 
звичайної господарської діяльності, за вирахуванням  повернень продукції покупцями, знижок та 
 за вирахуванням податку на додану вартість (ПДВ).
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ
 Доходи від реалізації продукції визнаються за умови виконання всіх наведених нижче умов:
● Товариство передало покупцеві всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням продукцією;
● Товариство більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом 
володіння, і не контролює продану продукцію;
● Сума доходів може бути достовірно визначена;
● Існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з операцією;
● Понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.
НАДАННЯ ПОСЛУГ

 Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно визначена; 
існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть Товариству і 
понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

 
ІСТОТНІ СУДЖЕННЯ І ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ОЦІНКАХ

 Істотні судження в процесі застосування облікової політики.
 У процесі застосування облікової політики Товариства керівництво зробило певні професійні 
судження, окрім тих, які вимагають використання оцінок, які мають найбільш істотний вплив на 
суми, визнані в  фінансовій звітності. Ці судження, серед іншого, включають правомірність 
застосування припущення щодо здатності вести свою діяльність на безперервній основі.

 Основні джерела невизначеності оцінок - Нижче наведені ключові припущення щодо 
майбутнього, а також основні джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які 
мають істотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартості 
активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року.

 (а)Строки корисного використання основних засобів

 Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів залежить від професійного 
судження керівництва, яке засноване на досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні 
строків корисного використання активів керівництво бере до уваги умови очікуваного 
використання активів, моральний знос, фізичний знос і умови праці, в яких будуть 
експлуатуватися дані активи. Зміна будь-якого з цих умов або оцінок може в результаті привести 
до коригування майбутніх норм амортизації.
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ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ
Пов’язані  особи ПАТ «АБ СТОЛИЧНИЙ» - акціонери, які мають контрольний пакет акцій:
 -Компанія "ДЕВІСАЛ ЛІМІТЕД" (реєстраційний номер  236201) - 22,6361%
 -Компанія "МАРТІКАЛ ЛІМІТЕД" (реєстраційний номер  258708) - 25,8680%
 -Самусєв Микита Сергійович (і.п.н. 3271516353) -  47,8975%
ВИРУЧКА  ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ
Виручка від реалізації була представлена наступним чином:

 2014 рік
 Виручка від реалізації готової продукції83680

 Виручка від реалізації товару573
 Виручка від  реалізації послуг1721

  Інше
 Всього85974

СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ

Собівартість від реалізації була представлена наступним чином:

 2014 рік
 Собівартість готової продукції76143

 Собівартість товару596
 Собівартість послуг6

 Всього76745

 АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

Адміністративні витрати  були представлені наступним чином:

 2014 рік
 Заробітна плата та відповідні нарахування1325

 Амортизація66
 Витрати на утримання основних засобів, інших НМА5

 Витрати на поліпшення, ремонт основних засобів164
 Послуги зв'язку40

 Страхування 3
 Послуги  банку 29

 Юридичні послуги, інформаційно-консультаційні 28
 Витрати на службові відряждення1

 Інші410
 Всього2071

 ВИТРАТИ НА ЗБУТ

Витрати на збут були представлені наступним чином:

 2014 рік
 Заробітна плата та відповідні нарахування243

 Витрати на рекламу                     8
 Транспортні витрати600

 Амортизація1,1
 Витрати на утримання основних засобів, інших НМА0,9

 Інші14
 Всього867

               ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

Інші операційні доходи та витрати були представлені наступним чином:

© SMA 040123212014 р. 



 2014 рік
  доходивитрати

  Доходи (витрати) від купівлі-продажу іноземної валюти
  Доходи (витрати) від операційної оренди

  Визнані штрафи, пені, неустойки47
  Доходи (витрати) від реалізації інших оборотних активів39612

  Доходи (витрати) від операційної курсової різниці
  Доходи від відшкодування раніше списаних активів

  Інші операційні доходи і витрати345189
  Всього4345208

  
  доходивитрати

  Інші фінансові доходи368
  Інші витрати7

  Всього3687
  

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Податок на прибуток 2014 р.  не нараховувався у зв’язку з нульовим значення суми податку.

Станом на 31 грудня основні засоби Товариства були представлені наступним чином:

   Будинки, споруди та передавальні пристроїМашини та обладнанняТранспортні 
   засобиІнструменти, прилади, інвентарБагаторічні насадженняІнші основні 
   засобиМалоцінні необоротні матеріальні активиТимчасові (нетитульні) спорудиВсього

         Первісна вартість станом на початок звітного року162589995372928424222030530
         Придбано основних засобів2359703533--39339472

         Вибуло3153028605101492
Первісна вартість станом на кінець звітного 

         періоду183021672828722822422493338510
        Накопичена амортизація станом на початок звітного року868874083225250236220-

 19829
         Амортизаційні нарахування за звітний період1643115515318-23913011

         Вибуло3153028605--10-1492
         Амортизація станом на кінець звітного періоду1001682612524263238249121354

         Балансова вартість станом на кінець звітного періоду82868467348190403217156

  
ЗАПАСИ

Запаси Товариства були представлені наступним чином:

 Запаси31 грудня 2014 року
 Сировина і матеріали5742

 Паливо215
 Тара і тарні матеріали1

 Запасні частини753
 Будівельні матеріали7

 Матеріали передані в переробку126
 Малоцінні та швидкозношувані предмети4

 Куповані напівфабрикати і комплектуючі матеріали4495
 Готова продукція1708

 Інші матеріали36
 Всього13087

  

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Станом на 31 грудня 2014 року торговельна і інша дебіторська заборгованість були представлені 
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таким чином:

 Дебіторська заборгованість31 грудня 2014 року
 Дебіторська заборгованість за продукцію,послуги3388

 Інша дебіторська заборгованість319
 Всього3707

ПЕРЕДПЛАТИ ТА ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ

 Станом на 31 грудня 2014 року передплати та інші оборотні активи були представлені таким 
чином:

 Дебіторська заборгованість31 грудня 2014 року
 Аванси постачальникам4885

 Інші оборотні активи201
 Всього5086

 
 Станом на 31 грудня 2014 року грошові кошти були представлені наступним чином:

 Грошові кошти31 грудня 2014 року
 Грошові кошти в національній валюті на поточних рахунках3479

 Готівка2
 Всього3481

 КАПІТАЛ, ЯКИЙ БУЛО ВИПУЩЕНО 
Станом на 31 грудня 2013 року статутний капітал товариства становив 8 168 760,00 грн., 
розподілений: 

   НайменуванняКількість акційСума, грн..Відсоток
   Компанія  Девісал  Лімітед7 110 0021 777 500,5021,7598
   Компанія Мартікал Лімітед8 149 2742 037 318,5024,9404

     Всього:15 259 2763 814 81946,7002
   Міноритарії17 415 7644 353 941,0053,2998

   Всего:32 675 0408 168 760100,0
 
28 квітня 2014 року річними Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про 
збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій 
існуючої номінальної вартості (0,25 грн.) за рахунок додаткових внесків серед осіб, які визначені 
переліком, затвердженим рішенням Загальних зборів. 
Станом на 31 грудня 2014 року статутний капітал товариства становить 17 990 000 грн., 
розподілений:

   НайменуванняКількість акційСума, грн..Відсоток
   Компанія  Девісал  Лімітед16 288 9624 072 240,5022,6361
   Компанія Мартікал Лімітед18 614 5804 653 645,0025,8680

   Всього:34 903 5428 725 88648,5041
   Самусєв Микита Сергійович 34 467 0298 616 757,2547,8975

   Міноритарії2 589 429647 3573,5984
   Всего 862 акціонери71 960 00017 990 000100,0

Викупу власних акцій в 2014 році у Товариства не було. Неоплачений капітал товариства станом 
 на 31 грудня 2014 року відсутній.

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
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 Станом на 31 грудня 2014 року торгівельна та інша кредиторська заборгованість були 
представлені наступним чином:

 Кредиторська заборгованість31 грудня 2014 року
 Заборгованість  постачальникам за сировину, матеріали, послуги471

 Всього471

 ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНІ ТА ІНШІ КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

 Станом на 31 грудня 2014 року передплати отримані та інші короткострокові зобов’язання були 
представлені наступним чином:

 Кредиторська заборгованість31 грудня 2014 року
 Передплати отримані1204

 Кредиторська заборгованість перед бюджетом667
 Кредиторська заборгованість по заробітній платі11

 Поточні забезпечення336
 Інша поточні зобов’язання815

 Всього3033

 Операційне середовище

 Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати 
деякі особливості, притаманні перехідній економіці. Такі особливості характеризуються, але не 
обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції 
та наявністю валютного контролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом 
платежу за межами України. Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від 
політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а 
також економіки в цілому. Внаслідок цього діяльності в Україні властиві ризики, яких не існує в 
умовах більш розвинених ринків.
 Українська економіка схильна до впливу ринкового спаду і зниження темпів розвитку світової 
економіки. Світова фінансова криза призвела до зниження валового внутрішнього продукту, 
нестабільності на ринках капіталу, істотного погіршення ліквідності в банківському секторі та 
посилення умов кредитування всередині України. Незважаючи на стабілізаційні заходи, що 
вживаються Урядом України з метою підтримки банківського сектора і забезпечення ліквідності 
українських банків і компаній, існує невизначеність щодо можливості доступу до джерел 
капіталу, а також вартості капіталу для Товариства та її контрагентів, що може вплинути на 
фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства.

 Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості бізнесу 
Товариства  в нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в економіці можуть негативно 
впливати на результати діяльності Товариства і фінансове становище. Ефект такого потенційно 
негативного впливу не може бути достовірно оцінений.

 Оподаткування

 У результаті загальної нестабільної економічної ситуації в Україні податкові органи приділяють
 все більше уваги діловим колам. У зв'язку з цим регіональне і загальнодержавне податкове 
законодавство України постійно змінюються. Крім того, трапляються випадки їх непослідовного 
застосування, тлумачення і виконання. Недотримання законів та нормативних актів України може
 призвести до накладення серйозних штрафів і пені. В результаті майбутніх податкових перевірок
 можуть бути виявлені додаткові зобов'язання, які не будуть відповідати податкової звітності 
Товариства. Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи і пеня; та їх 
розміри можуть бути істотними. У той час як Товариство вважає, що воно відобразило всі 
операції у відповідності з чинним податковим законодавством, існує велика кількість податкових 
норм і норм валютного законодавства, в яких присутня достатня кількість спірних моментів, які 
не завжди чітко і однозначно сформульовані.
  Юридичні питання
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 В процесі звичайної діяльності Товариство не залучене в судові розгляди і до нього не 
висуваються інші претензії.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
 Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності підприємства в 
майбутньому і одночасної максимізації прибутку акціонерів за рахунок оптимізації 
співвідношення позикових і власних коштів. Керівництво Товариства регулярно переглядає 
структуру свого капіталу. 

ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ 

Не існує подій, що відбулися після закінчення періоду 2014 фінансового року.

Директор                                                                                Шпотак В.М.

Головний бухгалтер                                                              Мартинко О.В.
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора - фізичної особи - підприємця)

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків - 
фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів, виданого Аудиторською 
палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
 видачі та строк дії свідоцтва про 
внесення до реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів

Товариство з обмеженою відповідальністю 
Аудиторська фірма «Імона-Аудит»

23500277

м. Київ,  проспект  Бажана, 26 офіс 95

0791 26.01.2001

д/н, д/н д/н,  д/н

Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» 
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2014 РОКУ

Користувачам фінансової звітності 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» 
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

 м. Київ                                                                                                10 квітня 2015 року

Згідно з Договором № 83 від 12 березня 2015 року ТОВ «Аудиторська фірма «Імона – Аудит» (надалі – Аудитор) ), 
яка внесена в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності згідно Свідоцтва № 0791, виданого рішенням Аудиторської 
палати України від 26.01.2001 року № 98, подовжено рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року, № 
222/3 до 30.11.2015 року та свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового
 ринку реєстраційний номер Свідоцтва: 33 від 19.02.2013 року (Серія та номер Свідоцтва П 000033), свідоцтво дійсне 
до 30.11.2015 року; свідоцтво АПУ про відповідність системи контролю якості (номер бланку №0250, рішення АПУ 
від 05.07.2012 року №252/4), проведено незалежну аудиторську перевірку первинних та установчих документів, 
бухгалтерського обліку та річних фінансових звітів у складі: 
 •Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року, 
 •Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2014 рік, 
 •Звіту про рух грошових коштів за 2014 рік, 
 •Звіту про власний капітал за 2014 рік,
 •Приміток до річної фінансової звітності за 2014 рік

 (далі по тексту – фінансові звіти)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ»  (надалі – Товариство) на предмет повноти, достовірності та 
відповідності чинному законодавству і  встановленим нормативам. 

Основні відомості про ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ 
СТОЛИЧНИЙ»   наведено в Таблиці 1. 
Таблиця 1 

  № п/пПоказникЗначення
  1. Повне найменування ТоваристваПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 

«АБ СТОЛИЧНИЙ»
  2. Скорочене найменування ТоваристваПАТ «АБ СТОЛИЧНИЙ»»
  3. Організаційно-правова форма ТоваристваАкціонерне товариство
  4. Код за ЄДРПОУ04012321
  5. Серія, номер та дата свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особиСерія А00 № 051157 Дата проведення

 реєстрації:
15.04.1997 р. №1 068 105 0001 000908
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  6. Місце проведення державної реєстраціїГОЛОСІЇВСЬКА  РАЙОННА У МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ

  7. Місцезнаходження03045, м. Київ, вулиця  Новопирогівська, будинок 60.
  8. Основні види діяльності за КВЕД-201023.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва

 23.63 виробництво бетонних розчинів,готових для       використання
 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.
 46.73 Оптова торгівля деревиною,будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
 49.41 Вантажний автомобільний транспорт

  9. КерівникШпотак Володимир Михайлович
  10. Головний бухгалтерІльінова Марія Федорівна з 01.07.2013 року по 15.08.2014 року

Мартинко Олена Василівна з 20.08.2014 року по теперішній час

Відкрите акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» перейменовано на Публічне акціонерне 
товариство «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 
01.04.2011 р.) та проведеною реєстрацією в Голосіївській районній у місті Києві державній адміністрації (Свідоцтво 
про державну реєстрацію юридичної особи від «26» квітня 2011 р., номер запису в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 10681050011000908).

Назва Товариства, його організаційно-правова форма господарювання та види діяльності відповідають Статуту та 
відображені в Статуті  достовірно. 

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Міжнародні стандарти фінансової 
звітності, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в 
Україні, внутрішні положення Товариства.

          Відповідальність управлінського персоналу 

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової 
звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог чинного законодавства. 
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, облікових оцінок, які 
відповідають обставинам.

                                                Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської 
перевірки. 
Аудитором проведена аудиторська перевірка у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» 
№ 3125-XII від 22.04.1993 р. (в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006 р.) та Міжнародних стандартів аудиту, 
надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів 
аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання 
аудиторської перевірки  для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих 
викривлень.
Перевірка проводилася у відповідності з вимогами Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV 
від 23.02.2006 р., Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 448/96-ВР від 
30.10.1996 р. (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-
VI,  інших законодавчих актів України та нормативних документів Національної  комісії з цінних паперів та 
фондового ринку.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття 
інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих 
викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає 
заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з 
метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності 
використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального 
представлення фінансової звітності обліковим принципам, що є загальноприйнятими в Україні.   
Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні аудиторські докази
 для висловлення думки щодо фінансової звітності Товариства.
Висновки аудитора ґрунтуються на документах та інформації,  наданих Товариством в процесі виконання роботи. 
Аудитори не виключають наявності документів та інформації, які не були їм надані, і які б могли вплинути на 
формування думки. За повноту та достовірність наданої для аудиторської перевірки інформації несуть 
відповідальність посадові особи Товариства, які надали таку інформацію.
Аудиторський висновок складений згідно з вимогами чинного законодавства, Міжнародних стандартів аудиту, 
надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, зокрема МСА 700 «Формування 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», МСА 710 «Порівняльна 
інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо 
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іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 250 «Розгляд 
законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності» та інших стандартів, що стосуються підготовки 
аудиторського висновку та у відповідності до рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство обрало датою переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності 01 січня 2012 року, тому в 
фінансовій звітності Товариства за 2014 рік наводиться порівняльна інформація за 2013 рік.
Вимоги до фінансової звітності загального призначення та склад першого повного пакету фінансової звітності 
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності наведено у Міжнародному стандарті бухгалтерського 
обліку 1 «Подання фінансової звітності». Враховуючи той факт, що фінансова звітність емітентів цінних паперів, для 
яких є обов’язковим складання звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності, використовують для 
цього форми звітності, визначені П(С)БО, які не в повній мірі відповідають вимогам Міжнародного стандарту 
бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності», аудитор зазначає, що зазначена невідповідність структури і 
змісту фінансової звітності не призвела до модифікації його думки.
Фінансова звітність Товариства підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності у редакції, затвердженій Радою по Міжнародним стандартам фінансової звітності та розміщеній 
на офіційному сайті Міністерства фінансів України (станом на 01 січня 2012 року), а також чинного законодавства.
За всі попередні звітні періоди, закінчуючи роком, що закінчився 31 грудня 2011 року, Товариство готувало 
фінансову звітність відповідно до національних загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку (національних 
П(С)БО).

Період проведення перевірки: з 12 березня 2015 року по 10 квітня 2015 року.

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов’язань Товариства станом на 31 грудня 2014 року, однак
 за допомогою відповідних аудиторських процедур отримали можливість підтвердити суму активів та зобов’язань, 
відображених в фінансових звітах Товариства станом на 31 грудня 2014 року, в межах рівня суттєвості, визначеного 
відповідно до листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108.

На думку аудитора, фінансові звіти Товариства за 2014 рік складені на підставі облікових регістрів, дані в яких 
відображені на підставі первинних документів. 

Фінансова звітність Товариства складена в цілому відповідно до вимог: 
 -Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності», який виданий Радою з 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2009 року (зі змінами та 
доповненнями),
 -Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 7 «Звіт про рух грошових коштів», який виданий Радою з 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 1994 року (зі змінами та 
доповненнями),
 -Міжнародного стандарту фінансової звітності 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової 
звітності», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 
липня 2009 року (зі змінами та доповненнями),
 
та відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» станом на 31 грудня 2014 року, його фінансові результати за 
2014 рік у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності..
           На думку аудитора, до модифікації аудиторської думки призвів вплив коригувань, що могли б бути потрібними,
 якщо б ми були в змозі бути присутні при інвентаризації активів та зобов’язань, фінансові звіти ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» відображають справедливо
 і достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2014 року, його фінансові 
результати та рух грошових коштів у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
            На думку аудитора, до модифікації аудиторської думки призвів вплив коригувань, що могли б бути 
потрібними, якщо б ми були в змозі бути присутні при інвентаризації активів та зобов’язань, фінансова звітність надає
 правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» , справедливо та достовірно відображає результати діяльності,
 рух власного капіталу та рух грошових коштів Товариства за 2014 рік згідно з визначеною концептуальною основою 
фінансової звітності та відповідає вимогам чинного законодавства, нормативним актам, аналітичному обліку та 
первинним документам Товариства. 
Ведення бухгалтерського обліку відповідає Міжнародним стандартам фінансової звітності, забезпечує регулярний 
збір і належну обробку інформації, необхідної для складання фінансової звітності.
Аудитори зазначають про відповідність розміру статутного капіталу Товариства статутним документам. Частка 
держави в статутному капіталі Товариства відсутня. Розмір статутного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2014 
року відповідає вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам.
Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2014 року більша за розмір Статутного капіталу Товариства, 
що відповідає вимогам чинного законодавства.

   Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах, ми звертаємо увагу на 
додаткову інформацію, яка подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті 
інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, при реєстрації випуску та проспекту емісії 
цінних паперів згідно Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р. та рішень 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Додаткова інформація
про проведення аудиторської перевірки фінансової звітності 
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ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» 
станом на 31 грудня 2014 року

Повнота та відповідність фінансової звітності  встановленим 
нормативам бухгалтерського обліку

Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в 
натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і 
взаємопов’язаного їх відображення.
Облік повністю автоматизований.
Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків 
бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях. Під час перевірки змісту наданих 
бухгалтерських звітних форм, аудиторами встановлено, що показники в них взаємопов’язані і тотожні між собою, в 
цілому відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності Товариства відображені усі 
показники, які мають суттєвий вплив на звітність. 
Під час перевірки були розглянуті бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу, використані керівництвом 
Товариства, та зроблено оцінку відповідності застосованих принципів нормативним вимогам щодо організації 
бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.
На основі проведених аудиторами тестів встановлено, що бухгалтерський облік   в цілому ведеться на Товаристві у 
відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. 
№ 996 - XIV (зі змінами і доповненнями) (далі – Закон № 996), Міжнародним стандартам фінансової звітності та 
інших законодавчих та нормативно – правових  документів з питань організації бухгалтерського обліку та звітності.
При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за  2014 рік складена на підставі облікових 
регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. 
Фінансова звітність Товариства складена відповідно до вимог: 
 •Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності», який виданий Радою з 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2009 року (зі змінами та 
доповненнями),
 •Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 7 «Звіт про рух грошових коштів», який виданий Радою з 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 1994 року (зі змінами та 
доповненнями),
 •Міжнародного стандарту фінансової звітності 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової 
звітності», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 
липня 2009 року (зі змінами та доповненнями).

Нематеріальні активи

У результаті проведеної перевірки аудиторами встановлено, що станом на 31 грудня 2014 року на балансі Товариства 
обліковуються нематеріальні активи первісною вартістю    542 тис. грн. Знос нематеріальних активів станом на 31 
грудня 2014 року складав 144тис. грн., що в цілому відповідає даним облікових регістрів. Нарахування амортизації на 
нематеріальні активи здійснюється із застосуванням прямолінійного методу.
На думку аудиторів, облік нематеріальних активів у всіх суттєвих аспектах відповідає вимогам Наказу про облікову 
політику, вимогам Міжнародному стандарту бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи», який виданий Радою 
з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 31 березня 2004 року (зі змінами та 
доповненнями).

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2014 року на балансі обліковуються основні засоби 
первісною вартістю 38 510  тис. грн. Дані щодо основних засобів Товариства наведено в Таблиці 2.
Таблиця 2

 Групи основних засобівЗалишок на 31 грудня 2014
(первісна вартість, тис. грн.)

 Будинки, споруди та передавальні пристро ї18 302
 Машини та обладнання 16 728

 Транспортні засоби 2 872
 Інструменти, прилади та інвентар (меблі) 282

 Багаторічні насадження 2
 Інші основні засоби 42

 Малоцінні необоротні матеріальні активи 249
 Тимчасові (нетитульні )споруди33

 Всього: 38 510

Сума нарахованого зносу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів станом на 31 грудня 2014 
року склала 21 354 тис. грн.
Відповідно до Наказу про облікову політику нарахування амортизації на основні засоби здійснюється прямолінійним 
методом, Аудитори зазначають про незмінність визначеного методу протягом звітного періоду. 
На думку аудиторів, дані фінансової звітності Товариства стосовно основних засобів та інших необоротних 
матеріальних активів в цілому відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку Товариства та 
первинним документам, наданим на розгляд аудиторам; склад основних засобів та інших необоротних матеріальних 
активів, достовірність і повнота їх оцінки в цілому відповідають вимогам Міжнародного стандарту бухгалтерського 
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обліку 16 «Основні засоби», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та 
застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями).

Облік запасів

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2014 року на балансі обліковуються запаси в сумі 13 
087 тис. грн., в тому числі:
 - виробничі запаси в сумі 11 379 тис. грн., 
 - готова продукція на суму 1 708 тис. грн.,

 що в цілому відповідає первинним документам та даним  реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
Придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю. Первісна вартість запасів 
визначається згідно з Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 2 «Запаси», який виданий Радою з 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та 
доповненнями).
При вибутті запасів оцінка їх здійснюється по методу середньозваженої собівартості. Списання матеріалів 
проводиться на підставі актів на списання, які підписані уповноваженими особами підприємства та затверджені в 
установленому порядку.
Аналітичний облік запасів ведеться Товариством у відомостях по кожному виду запасів окремо у розрізі найменувань.
Облік запасів на Товаристві здійснюється в цілому у відповідності із вимогами Наказу про облікову політику та 
вимогами Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 2 «Запаси», який виданий Радою з Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями).

Дебіторська заборгованість

Станом на 31 грудня 2014 року на балансі товариства довгострокова дебіторська заборгованість не обліковується, що 
в цілому відповідає первинним документам та даним  реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
Дебіторська заборгованість Товариства за товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2014  року за даними 
Товариства становить 3 388 тис. грн.., що в цілому відповідає первинним документам та даним  реєстрів аналітичного 
та синтетичного обліку.
Проте,слід зазначити що в складі дебіторської заборгованості обліковується заборгованість ТОВ «Фастівшляхбуд» в 
сумі 28 тис. грн. і КП по утриманню зелених насаджень Солом’янського району м. Києва в сумі 100 тис. грн.,по яким 
прийняті судові рішення на користь Товариства. Ці суми слід враховувати в складі іншої дебіторської заборгованості 
,але вони не перевищують поріг суттєвості  і тому не можуть суттєво впливати на звітність.
Дебіторська заборгованість Товариства за розрахунками за виданими авансами станом на 31 грудня 2014 року 
становить 4 885 тис. грн., що в цілому відповідає первинним документам та даним  реєстрів аналітичного та 
синтетичного обліку.
Дебіторська заборгованість Товариства за розрахунками з бюджетом станом на 31 грудня 2014 року становить 30 тис.
 грн., в тому числі з податку на прибуток – 17тис. грн., що в цілому відповідає первинним документам та даним  
реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства станом на 31 грудня 2014 року   за даними ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» складає 319 тис. грн..
 На думку аудиторів бухгалтерський облік поточної дебіторської заборгованості здійснюється  Товариством в усіх 
суттєвих аспектах відповідно до вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 39 «Фінансові інструменти: 
визнання та оцінка», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та 
застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями).

Фінансові інвестиції

За наслідками проведеного аудиту на підставі даних первинних документів, регістрів аналітичного та синтетичного 
обліку встановлено, що станом на 31 грудня 2014 року на балансі Товариства не обліковуються поточні фінансові 
інвестиції.
 
Склад  та структура довгострокових фінансових інвестицій наведені в таблиці 3:
            Таблиця 3

  № з/пНайменування підприємстваКількість
 акційСума

(грн.)
   1.ВАТ «Бахчисарайська ПМК №8» (ЄДРПОУ 00415155)18 078 8004 519 700,00
 2.ВАТ « Буденергометал »

   (ЄДРПОУ 32381767)5 202 0001 300 500,00
 3ЗАТ « Укртрансбуд»

  (ЄДРПОУ 32382210)4 306 1881 083 700,00
   Разом6 903 900,00
        При проведенні аудиторської перевірки було виявлено, що ВАТ «Бахчисарайська ПМК №8» (ЄДРПОУ 
00415155) присутній в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а  ВАТ « 
Буденергометал » (ЄДРПОУ 32381767) та ЗАТ  «Укртрансбуд» (ЄДРПОУ 32382210) відсутні в єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  в зв’язку з ліквідацією,тому не можуть  бути кваліфіковані як 
активи (не контролюються підприємством і не будуть приносити економічних вигод).  Проте суми цих фінансових 
інвестицій не перевищують рівень суттєвості і не можуть суттєво впливати на звітність.    
          Оцінка та облік фінансових інвестицій здійснюються за кожною фінансовою інвестицією.
           В 2014 році Товариство не отримувало доходи від інвестиційної діяльності (дивіденди).
  На думку аудиторів облік фінансових інвестицій ведеться Товариством в цілому(крім ВАТ « Буденергометал » 
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(ЄДРПОУ 32381767) та ЗАТ « Укртрансбуд» (ЄДРПОУ 32382210)  у відповідності з вимогами Міжнародного 
стандарту фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти», який виданий Радою з Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2013 року.

Грошові кошти

Залишок грошових коштів Товариства в національній валюті станом на 31 грудня 2014 року склав 3 480 888,58 грн.
В касі підприємства - 2  тис. грн., на поточних рахунках в національній валюті – 3 479 тис. грн., що відповідає 
банківським випискам та даним, відображеним в фінансовій звітності Товариства.

Інші оборотні активи 

Інші оборотні активи Товариства станом на 31 грудня 2014 року складають суму 201 тис. грн., що в цілому відповідає 
первинним документам та даним  реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
                                                   Витрати майбутніх періодів 
Витрати майбутніх періодів  Товариства станом на 31 грудня 2014 року складають суму 885 тис. грн., що в цілому 
відповідає первинним документам та даним  реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

 Станом на 31 грудня 2014 року на балансі Товариства не обліковуються необоротні активи, які утримуються для 
продажу, що в цілому відповідає даним  первинних документів та даним реєстрів аналітичного та синтетичного 
обліку.

Забезпечення майбутніх витрат і платежів та цільове фінансування

Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оцінка забезпечень Товариства в цілому відповідають вимогам Наказу
 про облікову політику та вимогам Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 37 «Забезпечення, умовні 
зобов’язання та умовні активи», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та 
застосовується з 01 липня 1999 року (зі змінами та доповненнями).
При проведенні перевірки було встановлено, що на балансі Товариства станом на 31 грудня 2014 року забезпечення 
майбутніх витрат і платежів та цільове фінансування не обліковуюься, що в цілому відповідає первинним документам 
та даним  реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

                      Визнання, облік та оцінка зобов’язань Товариства

Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов‘язань Товариства в цілому відповідають вимогам Наказу 
про облікову політику та вимогам Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 37 «Забезпечення, умовні 
зобов’язання та умовні активи», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та 
застосовується з 01 липня 1999 року (зі змінами та доповненнями).
 Станом на 31 грудня 2014 року довгострокові зобов’язання та забезпечення на балансі Товариства не 
обліковуються, що в цілому відповідає первинним документам та даним  реєстрів аналітичного та синтетичного 
обліку.
 Станом на 31 грудня 2014 року короткострокові кредити банків та векселі видані на балансі Товариства не 
обліковуються, що в цілому відповідає первинним документам та даним  реєстрів аналітичного та синтетичного 
обліку.
Станом на 31 грудня 2014 року на бухгалтерських рахунках Товариства обліковуються поточна кредиторська 
заборгованість за:
 -товари, роботи, послуги в сумі 471 тис. грн..;
 -розрахунками з бюджетом в сумі 667тис. грн.;
 -розрахунки по оплаті праці в сумі 11 тис. грн.;
 -одержаними авансами в сумі 1204 тис. грн.,
 -поточні забезпечення в сумі 336 тис. грн.,
 -інші поточні зобов’язання в сумі 815  тис. грн.
що в цілому відповідає даним  первинних документів та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Власний капітал

 За даними Балансу власний капітал Товариства станом на 31 грудня 2014 року складає суму 47 230 тис. грн.  та має 
таку структуру: 
    -статутний капітал –    17 990тис. грн.;
    -додатковий капітал –    13 204 тис. грн.,
 -в тому числі емісійний дохід         –     12 178 тис. грн.;
   -Нерозподілений прибуток –    16 036 тис. грн.

На думку аудитора, розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій звітності Товариства станом на 
31 грудня 2014 року достовірно.
  Розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу Товариства протягом 2014 року наведено Товариством 
в Звіті про власний капітал відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової 
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звітності», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 
січня 2009 року (зі змінами та доповненнями).

Статутний капітал

Для обліку статутного капіталу Товариство використовує рахунок бухгалтерського обліку 401 «Статутний капітал». 
            Відповідно до аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) щодо фінансової звітності) 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» станом на 
31 грудня 2013 року від 20 березня 2014 року підприємця-аудитора Семененко Петра Федоровича (Свідоцтво про 
внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності  № 1896, видано рішенням Аудиторської палати України від 
26.01.2001 року) Статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ 
ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ »  складав   8 168 760,00 грн. (вісім мільйонів сто шістдесят вісім тисяч сімсот шістдесят 
гривень 00 копійок). Статутний капітал складається з 32 675 040 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 
гривень (Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане ДКЦПФР у м. Києві № 323/1/10 від 03 червня 2010 
року,оголошений Статутний капітал Товариства був сформований у повному розмірі.
         Згідно реєстру власників іменних цінних паперів,виданого Публічним акціонерним товариством  «Національний 
депозитарій України» за вихідним № 49070зв від 06.03.2014 року станом на :31.12.2013 року  акції розміщені 
наступним чином:
Таблиця 4
№

    з/пНазва акціонераКількість акційСума, грн.Відношення до загальної кількості акцій, %
 1.Компанія «МАРТІКАЛ ЛІМІТЕД»,юридична особа,зареєстрована та діє за законодавством республіки Кіпр за 

   номером 2587088 149 2742 037 318,5024,9404
 2.Компанія «ДЕВІСАЛ ЛІМІТЕД»,юридична особа,зареєстрована та діє за законодавством республіки Кіпр за 

   номером 2362017 110 0021 777 500,5021,7598
    3.Інші акціонери (864 осіб)17 415 7644 353 941,0053,2998

    Всього:32 675 0408 168 760,00100

           Згідно виписки про стан рахунку в цінних паперах Національного депозитарію України на 18.04.2014 року  
власником  14 826 335 голосуючих акцій , на суму 3 706 583,75 грн.,що складає 45,3751 вiдсоткiв у статутному 
капiталi ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ » 
став Самусєв Микита Сергійович

 Станом на 22.04.2014 року згідно переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів, 
видане  Публічним акціонерним товариством  «Національний депозитарій України» за вихідним № 59233зв від 
23.04.2014 року станом на 22.04.2014 року  акції розміщені наступним чином:
                                                                                                                                               Таблиця 5

    № з/пНазва акціонераКількість акційСума грн.Відношення до загальної кількості акцій, %
 1.Компанія «МАРТІКАЛ ЛІМІТЕД»,юридична особа,зареєстрована та діє за законодавством республіки Кіпр за 

   номером 258708        8 149 2; 742 037 318,5024,9404
 2.Компанія «ДЕВІСАЛ ЛІМІТЕД»,юридична особа,зареєстрована та діє за законодавством республіки Кіпр за 

   номером 2362017 110 0021 777 500 ,5021,7598
   3.Самусєв Микита Сергійович (реєстраційний номер картки платника податків 3271516353)14 826 3353 706 

 583,7545,3751 
    4.Інші акціонери (859 осіб).2 589 429647 357,25   7,9247

    Всього:32 675 0408 168 760,00100,0000

Згідно протоколу №1 річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ »   від 28 квітня 2014 року було прийняте рішення про 
збільшення статутного капіталу Товариства  з 8 168 760,00 грн. (вісім мільйонів сто шістдесят вісім тисяч сімсот 
шістдесят гривень. 00 копійок ) до 17 990 000,00 грн.(сімнадцять мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч гривень 00 
копійок) шляхом приватного розміщення додаткових  акцій в кількості 39 284 960 (тридцять дев’ять мільйонів двісті 
вісімдесят чотири тисячі дев’ятсот шістдесят) простих іменних акцій,існуючої номінальної вартості 0,25 грн.(нуль 
гривень  25 копійок) за одну акцію,загальною номінальною вартістю в сумі  9 821 240,00 грн.(дев’ять мільйонів 
вісімсот двадцять одна тисяча двісті сорок гривень 00 копійок),за рахунок додаткових внесків.
Згідно Додатку №5 до протоколу №1 річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ »   від 28 квітня 2014 року акції додаткового 
випуску було розміщено наступним чином:

 Таблиця 6
№

    з/пНазва акціонераДоговірКількість акцій
Номінальна вартість
   Ринкова вартістьЕмісійний дохідВідношення до загальної кількості акцій, %

 1.Компанія «МАРТІКАЛ ЛІМІТЕД»,юридична особа,зареєстрована та діє за законодавством республіки Кіпр за 
   номером 2587085-161від 19.08.20149 797 826

   2 449 456,505 486 782,563 037 326,06
 2.Компанія «МАРТІКАЛ ЛІМІТЕД»,юридична особа,зареєстрована та діє за законодавством республіки Кіпр за 
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   номером 2587085-164від 27.08.2014667 480

       166 870,00373 788,80203 918,80
    Разом по Компанїї «МАРТІКАЛ ЛІМІТЕД»10 465 306

   2 616 326,505 860 571,363 244 244,8626,6395
 3.Компанія «ДЕВІСАЛ ЛІМІТЕД»,юридична особа,зареєстрована та діє за законодавством республіки Кіпр за 

   номером 2362015-162від 19.08.20148 548 329

   2 137 082,254 787 064,242 649 981,99
 2.Компанія «ДЕВІСАЛ ЛІМІТЕД»,юридична особа,зареєстрована та діє за законодавством республіки Кіпр за 

   номером 2362015-165від 27.08.2014630 631

   157 657,75353 153,36195 495,61
    Разом Компанія «ДЕВІСАЛ ЛІМІТЕД»9 178 960

   2 294 740,005 140 217,602 845 477,6023,3650
  3.Самусєв Микита Сергійович(реєстраційний номер картки платника податків 3271516353)5-160від 

  18.08.201417 825 590
   4 456 397,509 982 330,405 525 932,90

  4..Самусєв Микита Сергійович(реєстраційний номер картки платника податків 3271516353)5-163від 
  26.08.20141 815 104
   453 776,001 016 458,24562 682,24

       Разом Самусєв Микита Сергійович196406944 910 173,5010 998 788,646 088 615,1449,9955
       3.Інші акціонери (858 осіб)

    Всього:39 284 960
   9 821 240,0021 999 577,6012 178 337,60100,00

Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку було видано тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску
 акцій-реєстраційний номер № 71/1/2014/Т 08 липня 2014 року.
Інформація про викуп акцій додаткового випуску наведено в Таблиці 
7                                                                                                                             
Таблиця 7

  Акціонер ТоваристваОплата акцій додаткового випуску (грн.)Документ про оплату внесків на поточний рахунок 
26004141689001 в АТ «ТАСКОМБАНК», м. Київ, МФО 339500

  Компанія  «МАРТІКАЛ ЛІМІТЕД»5 486 782,56Платіжне доручення № 1 від 18  серпня 2014 року
  373 788,80Платіжне доручення № 1 від 27 серпня 2014 року

  Компанія «ДЕВІСАЛ ЛІМІТЕД»,4 787 064,24Платіжне доручення № 175 від 18 серпня 2014 року
  353 153,36Платіжне доручення № 6 від 27 серпня 2014 року

  Самусєв Микита Сергійович 1 500 000,00Платіжне доручення 10  від 11 серпня 2014 року
  1 500 000,00Платіжне доручення 11  від 12 серпня 2014 року
  1 500 000,00Платіжне доручення 13  від 12 серпня 2014 року
  1 500 000,00Платіжне доручення № 14 від 13 серпня 2014 року
  1 500 000,00Платіжне доручення 15  від 13 серпня
 2014 року
  1 900 000,00Платіжне доручення 16  від 14 серпня
 2014 року
  582 330,40Платіжне доручення 17  від 14 серпня
 2014 року
  1 016 458,24Платіжне доручення 757155  від 22серпня 2014 року

  Всього:21 999 577,60

Протоколом № 2 позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ » 07 жовтня 2014 року було прийняте рішення затвердити 
Статут ПАТ «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ »в новій редакції з Статутним капіталом у розмірі 
17 990 000,00 грн.(сімнадцять мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч гривень нуль копійок) та загальною кількістю 
розміщених акцій 71 960 000     (Сімдесят один мільйон дев’ятсот шістдесят тисяч)штук простих іменних акцій 
номінальною вартістю 0,25 грн.(нуль гривень двадцять п’ять копійок)кожна.
Нова редакція Статуту була зареєстрована 17 жовтня 2014 року за номером 10681050025000908.
Згідно даним бухгалтерського обліку і реєстра власників іменних цінних паперів, виданого Публічним акціонерним 
товариством  «Національний депозитарій України» за вихідним № 74966зв від 28.01.2015 року станом на :31.12.2014 
року  акції розміщені наступним чином:
Таблиця 8

    № з/пНазва акціонераКількість акційСума грн.Відношення до загальної кількості акцій, %
 1.Компанія «МАРТІКАЛ ЛІМІТЕД»,юридична особа,зареєстрована та діє за законодавством республіки Кіпр за 

   номером 25870818 614 5804 653 645,0025,8680
 2.Компанія «ДЕВІСАЛ ЛІМІТЕД»,юридична особа,зареєстрована та діє за законодавством республіки Кіпр за 

   номером 23620116 288 962 4 072 240,5022,6361
   3.Самусєв Микита Сергійович (реєстраційний номер картки платника податків 3271516353)34 467 0298 616 

 757,2547,8975 
    4.Інші акціонери (859 осіб).2 589 429647357,25   3,5984
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    Всього:71 960 00017 990 000,00100,0000

Таким чином, за результатами аудиторської перевірки встановлено, що станом 31 грудня 2014 року зареєстрований та
 сплачений Статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 
«АБ СТОЛИЧНИЙ »   становить 17 990 000,00 грн.(сімнадцять мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч гривень 00 
копійок), який складається з 71 960  000 (сімдесят один мільйон дев’ятсот шістдесят тисяч) простих іменних акцій 
номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, що відповідає вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам. 
Емісії акцій в 2014 році Товариство  проводило. Було випущено і розміщено акцій в кількості 39 284 960 (тридцять 
дев’ять мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі дев’ятсот шістдесят) простих іменних акцій,існуючої номінальної 
вартості 0,25 грн.(нуль гривень  25 копійок) за одну акцію,загальною номінальною вартістю в сумі  9 821 240,00 
грн.(Девять мільйонів вісімсот двадцять одна тисяча двісті сорок гривень 00 копійок),за рахунок додаткових внесків.
 Викупу власних акцій в 2014 році  у Товаристві не було. Неоплачений капітал Товариства станом на 31 грудня 2014 
року відсутній.
На думку аудиторів розмір статутного капіталу відображені у фінансовій звітності Товариства станом  на 31 грудня 
2014 року достовірно.

Додатковий капітал

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2014 року сума додаткового капіталу складає 13 204 
тис. грн.. В цій статті відображено інший додатковий капітал на суму 1026 тис. грн. та емісійний дохід на суму 12 178 
тис. грн..

Щодо вартості чистих активів 

  Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2014 становить 47 230 тис. грн., що відповідає підсумку 
розділу І пасиву Балансу Товариства на вказану дату. 
Розрахунок вартості чистих активів проведено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 17.11.2004 р. № 485. 
Вартість чистих активів Товариства більша розміру статутного капіталу, що відповідає вимогам чинного 
законодавства.

                                                             Доходи

Відображення доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється на підставі наступних первинних 
документів: актів виконаних робіт (послуг), виписок банку, розрахункових відомостей та інших первинних 
документів, передбачених статтею 9 Закону №  996.
За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані відображені в журналах – ордерах та оборотно – 
сальдових відомостях, наданих аудиторам стосовно доходів Товариства за 2014 рік в цілому відповідають первинним 
документам. 
 Структуру доходів Товариства за даними Звіту про фінансові результати за 2014 рік та даними облікових регістрів 
та первинних документів наведено в Таблиці 8.

Структура доходів Товариства за 2014 рік
                                                                                                                       Таблиця 9

 Доходи ТоваристваСума (тис. грн.)
 Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)85 974

 Інші операційні доходи434
 Доход від участі в капіталі-

 Інші фінансові доходи368
 Інші доходи-

 Інший сукупний дохід-
 Разом86 776

На думку аудиторів бухгалтерський облік доходів Товариства в усіх суттєвих аспектах ведеться у відповідності до 
норм Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 18 «Дохід», який виданий Радою з Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 1995 року (зі змінами та доповненнями).

Витрати

На думку аудиторів, облік витрат Товариства ведеться в цілому відповідно до норм:
 -Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 2 «Запаси», який виданий Радою з Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями), 
 -Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби», який виданий Радою з Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями), 
 -Міжнародного стандарту фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти», який виданий Радою з Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2013 року, 
 -Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», який виданий 
Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами 
та доповненнями), 
 -Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 36 «Зменшення корисності активів», який виданий Радою з 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 31 березня 2004 року (зі змінами та 
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доповненнями),
 -Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 19 «Виплати працівникам», який виданий Радою з Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 1999 року (зі змінами та доповненнями).
Бухгалтерський облік витрат Товариства за 2014 рік здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів 
виконаних робіт (послуг), накладних, інших первинних та розрахункових документів.  За результатами аудиторської 
перевірки встановлено, що дані, які відображено в  оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиторам, в основному 
відповідають первинним документам та даним фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
 Структуру витрат Товариства за даними Звіту про фінансові результати за 2014 рік та даними облікових регістрів та 
первинних документів наведено в Таблицях 10,11.

Структуру витрат Товариства за 2014 рік
Таблиця 10

 Витрати діяльності ТоваристваСума (тис. грн.)
 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)76745

 Адміністративні витрати2 071
 Витрати на збут867

 Інші операційні витрати 5 208
 Фінансові витрати-

 Інші витрати 7
 Разом 84 898

Елементи операційних витрат за 2014 рік
Таблиця 11

 Витрати діяльності ТоваристваСума (тис. грн.)
 Матеріальні витрати62538

 Витрати на оплату праці7190
 Відрахування на соціальні заходи2418

 Амортизація3063
 Інші операційні витрати7917

 Разом 83 126
 
За 2014 рік Товариство отримало прибуток в розмірі 1 878 тис. грн., витрати з податку на прибуток в 2014 році склали
 0 тис. грн.. Таким чином фінансовим результатом діяльності Товариства за 2014 рік є дохід у розмірі 1 878 тис. грн.. 
З урахуванням суми нерозподіленого прибутку станом на 31 грудня 2013 року в сумі 14 158 тис. грн., сума 
нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31 грудня 2014 року складає 16 036 тис. грн. Аудитори вважають, що
 звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно 
відображає величину і структуру доходів та витрат Товариства.

На думку аудитора, фінансові звіти Товариства відображають справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах 
фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2014 року, його фінансові результати у відповідності до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності.
 Довідка про фінансовий стан Товариства  додається.

Не змінюючи нашої думки стосовно достовірності в усіх суттєвих аспектах фінансових звітів Товариства за 2014 рік, 
вважаємо за необхідне зазначити, що  інша особлива інформація про Товариство, розкриття якої передбачено статтею
 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV,  мала місце,а саме:
Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу:
 28 квiтня 2014 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу з 8 
168 760,00 грн.( вiсiм мiльйонiв сто шiстдесят вiсiм тисяч сiмсот шiстдесят гривень 00 копiйок) до 17 990 000,00 грн. 
(сiмнадцять мiльйонiв дев’ятсот дев’яносто тисяч гривень 00 копiйок) шляхом приватного розмiщення додаткових 
акцiй за рахунок додаткових внескiв та приватне розмiщення простих iменних акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
 ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» (надалi – Товариство) iснуючої номiнальної 
вартостi 0,25 грн. (нуль гривень 25 копiйок) кожна акцiя в кiлькостi 39 284 960 (тридцять дев’ять мiльйонiв двiстi 
вiсiмдесят чотири тисячi дев’ятсот шiстдесят) штук загальною номiнальною вартiстю в сумi 9 821 240,00 грн. ( 
дев’ять мiльйонiв вiсiмсот двадцять одна тисяча двiстi сорок гривень 00 копiйок). Вiдповiдно до законодавства 
ринкова цiна акцiй Товариства визначена суб’єктом оцiночної дiяльностi - Товариством з обмеженою 
вiдповiдальнiстю “Бюро оцiнок» (код ЄДРПОУ36589721, дiє на пiдставi Сертифiкату суб`єкта оцiночної дiяльностi 
ФДМУ № 14475/13 вiд 26.03.2013) i становить 0,56 грн. (нуль гривень п’ятдесят шiсть копiйок). Ринкова вартiсть 
акцiй Товариства затверджена рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 26/1 вiд 24 березня 2014р.).
Розмiщення акцiй може призвести до збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом 
у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй, а саме: Компанiї Девiсал Лiмiтед, що володiє 7110002 акцiями, що становить 
21,7598% статутного капiталу Товариства до розмiщення; Компанiї Мартiкал Лiмiтед, що володiє 8149274 акцiями, 
що становить 24,9404% статутного капiталу Товариства до розмiщення та фiзичної особи, що володiє 14826335 акцiй,
 що становить 45,3751% статутного капiталу Товариства до розмiщення. 
Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, загальної суми цiнних паперiв 
Товариства , якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу Товариства на дату прийняття рiшення про 
збiльшення становить 120,23%.Iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються, отримають права власникiв простих 
iменних акцiй, передбаченi Статутом Товариства та дiючим законодавством України, зокрема, акцiонери можуть 
вiдчужувати належнi їм акцiї без згоди iнших акцiонерiв та Товариства, мають переважне право на придбання акцiй 
додаткової емiсiї при проведеннi Товариством приватного розмiщення акцiй, у кiлькостi, пропорцiйнiй частцi 
належних їм акцiй, мають право брати участь в управлiннi Товариством (особисто або через своїх представникiв) 
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шляхом участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства, мають право брати участь у розподiлi прибутку та 
отримувати його частину (дивiденди) вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, мають право отримувати 
iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.
Оплата за акцiй Товариства здiйснюється грошовими коштами в нацiональнiй валютi України (гривнi) на поточний 
рахунок Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства України за рахунок власних грошових коштiв 
учасникiв розмiщення. Цiннi папери розмiщуються з метою залучення додаткових фiнансових ресурсiв, якi в повному 
обсязi будуть використанi для поповнення обiгових коштiв Товариства та модернiзацiї виробництва.
Рiшення про розмiщення цiнних паперiв прийняте рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства, на яких 
зареєструвалось 7 (сiм) акцiонерiв (їх представникiв), що володiють у сукупностi 30 091 616 (тридцять мiльйонiв 
дев’яносто одна тисяча шiстсот шiстнадцять) простими iменними акцiями, що складає 92,0936% вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. Станом на дату прийняття даного рiшення Товариство не має вiдомостей 
стосовно осiб-учасникiв розмiщення, якi планують придбати цiннi папери, що розмiщуються. Конвертацiя акцiй в 
iншi цiннi папери не передбачається.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» зобов’язується не 
використовувати внески, отриманi при розмiщеннi акцiй у рахунок їх оплати, для покриття збиткiв. Порядок реалiзацiї
 акцiонерами Товариства їх переважного права на придбання розмiщуваних Товариством простих акцiй визначається 
чинним законодавством України та умовами приватного розмiщення, що затвердженi рiшенням рiчних Загальних 
зборiв акцiонерiв 28 квiтня 2014 року. Умовами приватного розмiщення акцiй, що додатково випускаються, не 
передбачено отримання вiд акцiонерiв письмових пiдтверджень про вiдмову вiд використання свого переважного 
права на придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення. Неподання акцiонером письмової заяви про придбання 
акцiй додаткової емiсiї у строки, встановленi рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства для реалiзацiї 
акцiонерами їх переважного права на придбання акцiй, вважається вiдмовою акцiонера вiд використання свого 
переважного права на придбання акцiй Товариства.
       Зміна складу посадових осіб:
На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 28 квiтня 2014 року, у зв'язку iз 
закiнченням строку повноважень припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Дорошенко Дмитра 
Анатолiйовича, який перебував на посадi Голови Наглядової ради з 01 квiтня 2011 року. Дорошенко Д.А. володiє 
часткою в статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,0000%. Не судимий.
 На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 28 квiтня 2014 року, у зв'язку iз 
закiнченням строку повноважень припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Попенка Сергiя 
Павловича, який перебував на посадi Члена Наглядової ради з 01 квiтня 2011 року. Попенко С.П. володiє часткою в 
статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,0000%. Не судимий.
На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 28 квiтня 2014 року, у зв'язку iз 
закiнченням строку повноважень припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Кравцової Свiтлани 
Борисiвни, яка перебувала на посадi Члена Наглядової ради з 01 квiтня 2011 року. Кравцова С.Б. не володiє часткою в
 статутному капiталi Товариства. Не судима.
На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 28 квiтня 2014 року, у зв'язку iз 
закiнченням строку повноважень припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства Зайця Сергiя 
Григоровича, який перебував на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї з 01 квiтня 2011 року. Заєць С.Г. не володiє часткою 
в статутному капiталi Товариства. Не судимий.
На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 28 квiтня 2014 року, у зв'язку iз 
закiнченням строку повноважень припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Клименко Тетяни 
Миколаївни, яка перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї з 20 квiтня 2012 року. Клименко Т.М. не володiє 
часткою в статутному капiталi Товариства. Не судима.
На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 28 квiтня 2014 року, у зв'язку iз 
закiнченням строку повноважень припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Пацука Юрiя 
Анатолiйовича, який перебував на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї з 01 квiтня 2011 року. Пацук Ю.А. не володiє 
часткою в статутному капiталi Товариства. Не судимий.
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 28 квiтня 2014 року Попенка Сергiя 
Павловича обрано до складу Наглядової ради Товариства на строк три роки. Попенко С.П. володiє 1 (однiєю) акцiєю 
Товариства, що складає 0,0000% голосуючих акцiй Товариства. Не судимий. Протягом останнiх п'яти рокiв займав 
наступнi посади: з 26.09.2013 по сьогоднiшнiй день -ТОВ «ГРУПА ТАС», Голова Ради Директорiв; з 01.03.2011 по 
25.09.2013 - ТОВ «ТАС ГРУП», Голова Ради Директорiв; з 13.10.2008 по 28.02.2011 - ТОВ «IФГ «ТАС».
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 28 квiтня 2014 року Кравцову Свiтлану 
Борисiвну обрано до складу Наглядової ради Товариства на строк три роки. Кравцова С.Б. не володiє часткою в 
статутному капiталi Товариства. Не судима. З 29.06.2004р. по сьогоднiшнiй день займає посаду Голови Правлiння 
ПрАТ «СК IНДУСТРIАЛЬНА».
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 28 квiтня 2014 року Анiкушкiну Оксану 
Ярославiвну обрано до складу Наглядової ради Товариства на строк три роки. Анiкушкiна О.Я. не володiє часткою в 
статутному капiталi Товариства. Не судима. Протягом останнiх п'яти рокiв займала наступнi посади: з листопада 2008 
року по квiтень 2011 року - помiчник директора ТОВ "КУА «Профiт», з квiтня 2011 року по грудень 2012 року - 
начальник вiддiлу маркетингу ПрАТ "Золотi Ворота"; з грудня 2012 року по цей час - заступник генерального 
директора ПрАТ "Золотi Ворота".
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 28 квiтня 2014 року Шпарик Юрiя 
Михайловича обрано до складу Наглядової ради Товариства на строк три роки. Шпарик Ю.М. не володiє часткою в 
статутному капiталi Товариства. Не судим. Протягом останнiх п'яти рокiв займав наступнi посади: з червня 2008 року 
по липень 2011 року - начальник юридичночго управлiння корпорацiї "Столиця", з вересня 2011 року по теперiшнiй 
час - Директор юридичного департаменту ПрАТ "Золотi Ворота".
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 28 квiтня 2014 року Зайця Сергiя 
Григоровича обрано до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства на строк три роки. Заєць С.Г. не володiє часткою в 
статутному капiталi Товариства. Не судимий. Протягом останнiх п'яти рокiв займав посаду начальника департаменту 
фiнансового аналiзу та iнвестицiй ПрАТ "СК "IНДУСТРIАЛЬНА".
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Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 28 квiтня 2014 року Павленко Iрину 
Миколаївну обрано до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства на строк три роки. Павленко I.М. не володiє часткою в 
статутному капiталi Товариства. Не судима. Протягом останнiх п'яти рокiв займала наступнi посади: з 18.02.2002 по 
26.08.2010 - ЗАТ "Новий канал" провiдний бухгалтер; з 13.09.2010 по 01.10.2010 - ТОВ "Iнвест Ост" заступник 
головного бухгалтера; з 04.10.2010 по 31.01.2013 - ПрАТ "Золотi Ворота" начальник фiнансового вiддiлу; з 
01.02.2013 по 31.07.2013 - ПАТ "Севастопольстрой" заступник генерального директора з фiнансових питань; з 
01.08.2013 по 24.03.2014 - ПАТ "Севастопольстрой" головний бухгалтер. 

Рiшенням Наглядової ради вiд 15 травня 2014 року тимчасово виконуючим обов'язки Голови Наглядової ради без 
права вирiшального голосу пiд час голосування обрано Анiкушкiну Оксану Ярославiвну.Анiкушкiна О.Я. не володiє 
часткою в статутному капiталi Товариства. Не судима. Протягом останнiх п'яти рокiв займала наступнi посади: з 
листопада 2008 року по квiтень 2011 року - помiчник директора ТОВ "КУА «Профiт», з квiтня 2011 року по грудень 
2012 року - начальник вiддiлу маркетингу ПрАТ "Золотi Ворота"; з грудня 2012 року по цей час - заступник 
генерального директора ПрАТ "Золотi Ворота".Тимчасове виконання обовязкiв Голови Наглядової ради покладено на
 Анiкушкiну О.В. до обрання членнами Наглядової ради Голови Наглядової ради Товариства.
Рiшенням Ревiзiйної комiсiї вiд 15 травня 2014 року Зайця Сергiя Григоровича обрано Головою Ревiзiйної комiсiї 
Товариства на строк три роки. Заєць С.Г. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Не судимий. 
Протягом останнiх п'яти рокiв займав посаду начальника департаменту фiнансового аналiзу та iнвестицiй ПрАТ "СК 
"IНДУСТРIАЛЬНА".

Наказом Генерального директора ПАТ «АБ Столичний» № 105-к вiд 15 серпня 2014 р. прийнято рiшення про змiну 
складу посадових осiб, а саме:
Звiльнено з посади головного бухгалтера ПАТ «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» Iльiнову Марiю Федорiвну 
(Паспортнi данi: СН № 380057, виданий Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвi, 24.12.1996 р.). Звiльнення 
головного бухгалтера Товариства вiдбулося на пiдставi заяви Iльiнової М.Ф. про звiльнення за власним бажанням 
згiдно ст. 38 КЗпП України. Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. У посадової особи 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi головного бухгалтера 
ПАТ «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» з 01.07.2013 р. по 15.08.2014 р. На посаду головного бухгалтера 
замiсть звiльненої Iльiнової М.Ф. нiкого не призначено.
Наказом Генерального директора ПАТ «АБ Столичний» № 111-к вiд 20 серпня 2014р. прийнято рiшення про змiну 
складу посадових осiб, а саме: 
- з 20.08.2014 р. на посаду головного бухгалтера ПАТ «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» прийнято Мартинко
 Олену Василiвну (Паспортнi данi: СК № 089998, виданий Баришiвським РВГУ МВС України в Київськiй областi, 
11.03.1996 р.);
Прийняття головного бухгалтера Товариства вiдбулося на пiдставi заяви Мартинко О.В. про прийняття її на роботу. 
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. У посадової особи непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Особа протягом своєї дiяльностi перебувала на посадах: 
- робоча рослинницької бригади; 
- секретар-друкарка;
- старший iнспектор вiддiлу кадрiв;
- бухгалтер;
- головний економiст;
- головний бухгалтер.

Згідно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Публiчного акцiонерного товариства «Асфальтобетонний завод «АБ 
Столичний», складеному станом на 22 квiтня 2014 року, вiдбулася змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй ПАТ «АБ Столичний», у зв’язку з чим :
1) пакет акцiй фiзичної особи, що до цього володiла 0 (нуль) вiдсотками голосуючих акцiй, що становило 0 (нуль) 
вiдсоткiв статутного капiталу ПАТ «АБ Столичний», станом на 22 квiтня 2014 року становить 14826335 голосуючих 
акцiй, що складає 45,3751 вiдсоткiв у статутному капiталi ПАТ «АБ Столичний».
Наявності   суттєвих  невідповідностей  між  фінансовою звітністю,  що  підлягала аудиту,  та   іншою   інформацією,  
 що розкривається  емітентом  цінних  паперів  та подається до Національної Комісії з цінних паперів та фондового 
ринку разом з фінансовою звітністю (МСА 720  «Відповідальність  аудитора щодо   іншої   інформації  в  документах, 
 що  містять  перевірену аудитором фінансову звітність»),  не виявлено.
     Ризиків  суттєвого викривлення  фінансової  звітності  внаслідок  шахрайства (МСА 240 «Відповідальність 
аудитора,  що стосується шахрайства,  при аудиті фінансової звітності») аудитором не виявлено. 

 
Довідка про фінансовий стан 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» 
 станом на 31 грудня 2014 року

м. Київ                                                                                                             10 квітня 2015 року                                                
 
Аналіз фінансового стану Товариства  проведено на підставі даних форми № 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан) 
станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2014 року, форми № 2 «Звіт про фінансові результати»(Звіт про сукупний 
дохід) за  2013 рік та за 2014  рік.
На підставі даних фінансової звітності Товариства аудиторами були розраховані окремі фінансові показники, які 
наведені  в Таблиці 8.                                                      
Таблиця 12

  ПоказникФормула розрахункуЗначення  показника

© SMA 040123212014 р. 



   31.12.201331.12.2014
   1234

   Коефіцієнт ліквідностіФ1 (р1160+р1165) / Ф1 (р1695-р1665-р1660)0,095081,09880
   Коефіціент абсолютної ліквідностіФ1 р1165 / Ф1 р16950,096980,99656

   Коефіцієнт покриттяФ1 (р1195-р1170) / Ф1 (р1695-р1665-р1660)1,119198,03928
 Коефіцієнт загальної ліквідності Ф1 (р1195-р1170) / Ф1 (р1595-р1520-р1525 + р1695-р1665-

  р1660)1,119198,03928
   Коефіцієнт фінансової стійкості(платоспроможності, автономії)Ф1 р1495 / Ф1 р13000,481660,93093

 Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу (коефіціент фінансового ризику; фінансування)Ф1 
  (р1595+р1695) / Ф1 р14951,076140,07396

   Чистий оборотний капітал (тис. грн.)Ф1 (р1195-р1170) – Ф1 (р1695-р1665-р1660)294222223
   Коефіцієнт рентабельності активівФ2 р2465 / Ф1 (р. 1300 (гр..3) + р. 1300 (гр.. 4))/20,133000,03786
   Коефіцієнт фінансової стабільностіФ1 р1495 / Ф1 (р1595-р1520-р1525 + р1695-р1665-р1660)0,9460414,90846

   
   Коефіціент забезпеченості власними оборотними засобамиФ1 (р.1495-р1095) / р11950,090940,86665

Виходячи з вищевикладеного та узагальнюючи результати проведеного аналізу фінансового стану  можемо зробити 
висновок, що станом на 31 грудня 2014 року фінансовий стан Товариства задовільний. Дані показники, що 
характеризують фінансовий стан та платоспроможність Товариства станом на 31 грудня 2014 року, свідчить про 
подальшу можливість безперервного функціонування Товариства як суб’єкта господарювання.
Аудитором не виявлено існування подій або умов та відповідних ділових ризиків, які можуть поставити під сумнів 
здатність суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі ( МСА 570 
«Безперервність»).

Основні відомості про аудиторську фірму наведені в Таблиці 13.
Таблиця 13

  № п/пПоказникЗначення
  1Повне найменування, код за ЄДРПОУТовариство з обмеженою відповідальністю 
Аудиторська фірма «Імона-Аудит»,  23500277
  2Номер та дата Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, виданого АПУ   Свідоцтво 
про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності  № 0791, виданого рішенням Аудиторської палати України 
від 26.01.2001 року № 98, продовжено рішенням Аудиторської палати України №222/3 до 30.11.2015 року (свідоцтво 
про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстраційний номер Свідоцтва: 
33 від 19.02.2013 року (Серія та номер Свідоцтва П 000033); свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року; свідоцтво АПУ про 
відповідність системи контролю якості (номер бланку №0250, Рішення АПУ від 05.07.2012 року №252/4)  
  3Місцезнаходженням. Київ,  проспект  Бажана, 26 офіс 95
  4Телефон/ факс565-77-22,  565-99-99

         Аудитор           Юдіна М.І.
(сертифікат аудитора серія А № 006688, виданий рішенням Аудиторської палати України 
№ 214/3 від 29.04.2010 року, продовжений рішення Аудиторської палати України від 
26.03 2015 року за № 309/2, дійсний до 29.04.2020 року)

Генеральний директор                                                                                       Величко О.В.
(сертифікат аудитора серія А № 005182, виданий рішенням Аудиторської палати України № 109 від 23.04.2002 року, 
продовжений рішенням Аудиторської палати України № 249/3 від 26.04.2012 року до 23.04.2017 року; свідоцтво 
Українського інституту розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету про 
закінчення курсів та складання іспиту за програмою «Фондовий ринок та сучасний аудит фінансової звітності 
професійних учасників фондового ринку», видане Величко Ользі Володимирівні від 19.12.2013 року, протокол № 1, 
серія АФР №13/00019)

    Дата аудиторського висновку:                            10  квітня 2015 року 

 Адреса аудитора:                                                       м. Київ, пр. Бажана, 26, оф. 95 
                                                                                    тел./факс:   (044) 565-77-22, (044) 574-51-75
д/н
д/н
д/н
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