Річна інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами
«Славутич-Інвест»
1.2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 69000, м. Запоріжжя, бул Центральний 21
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 23848885
1.5. Міжміський код та телефон: ( 061) 213 79 08
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01 №030564
1.7. Дата державної реєстрації: 02.10.2001р.
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.slavutich-invest.com
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
7739
7782
Основні засоби
34
50
Довгострокові фінансові інвестиції
2338
2375
Запаси
2
1
Сумарна дебіторська заборгованість
500
483
Грошові кошти та їх еквіваленти
52
68
Власний капітал
7 706
7 745
Статутний капітал
7 000
7 000
Нерозподілений прибуток
621
660
Довгострокові зобов’язання
0
0
Поточні зобов’язання
33
37
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)
(0,003)
(0,002)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)
(0,003)
(0,002)
Середньорічна кількість простих акцій, (шт.)
14 000 000
14 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
0
0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом
0
0
періоду
Вартість чистих активів
7706
7745
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органи управління емітента – Загальні збори, Наглядова Рада, Правління та Ревізор.
Посадові особи емітента: Голова правління – Ковиліна А.А., Головний бухгалтер-Член правління – Дєткова О.М.,
Член правління – Каріка Є.І. Голова Наглядової Ради – Клошинський О.В., Член Наглядової Ради – Метельський
О.В., Член Наглядової Ради – Ткаченко С.Г. Член Наглядової Ради – Клошинська І.О. Функції ревізійної комісії,
відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 28.12.06р. (протокол №4) виконує ПП «АФ «Синтез-АудитФінанс». Засновники: ЗАТ «ВІФ «Запорізькі феросплави»
4. Інформація про цінні папери емітента. Акції прості іменні. Форма випуску бездокументарна. Кількість цінних
паперів 14 000 000 шт. загальною номінальною вартістю 7 000 000,00 грн. у лістингу не перебувають.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній
системі України . У зв’язку з переведенням акцій у бездокументарну форму існування Загальними зборами
акціонерів 16.11.09р. було прийнято рішення про передачу ведення реєстру ПрАТ «ВДЦП» про що було укладено
Договір № Е1026/9 від 30.12.09р.
6. Інформація про загальні збори. Чергові Загальні збори акціонерів відбулися 20.04.11р., позачергові Загальні
збори акціонерів відбулися 26.12.11р.
7. Інформація про дивіденди. Питання про дивіденди не розглядалось.
8. Інформація щодо аудиторського висновку . ПП "АФ "Синтез-Аудит-Фiнанс", Свiдоцтво про включення до
Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1372, дiйсне до 23.12.15 р., Сертифiкат аудитора А № 000051, виданий
рiшенням АПУ, дiйсний до 31.12. 12р. Адреса 69091, м. Запорiжжя, вул. Немировича-Данченка 60/4, код ЄДРПОУ
23877071, тел. (061)212-05-81. Аудитор вважає, що фінансова звітність ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»
справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан емітента станом на 31.12.2011 р.
та відповідає установленим вимогам чинного законодавства України і прийнятої облікової політики.
9. Повний текст річної інформації розміщений у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
05.04.12р.
10. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе
відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління

______________
(підпис)

Ковиліна А.А.

М. П.

05.04.12р.

