
Титульний аркуш

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

Директор
Москаленко Ігор Вікторович

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

МП
19.02.2013

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2012 року

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Агрофірма "Троянда"

1.2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
03359658

1.4. Місцезнаходження емітента
04123 м. Київ, вул. Осиповського, 1-А

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
+380 (44) 430-14-30, +380 (44) 432-78-11

1.6. Електронна поштова адреса емітента 
robrіzkіv@troianda.com.ua 

2.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

19.02.2013

(дата)

2.2. Квартальна інформація розміщена 
на сторінці troianda.com.ua в мережі Інтернет

19.02.2013

(адреса сторінки)
(дата)



Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Інформація про емітента
X

2. Інформація про посадових осіб емітента
X

3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X

4. Відомості про цінні папери емітента:

    а) інформація про випуски акцій емітента
X

    б) інформація про облігації емітента
X

    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

    г) інформація про похідні цінні папери емітента

5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

    а) інформація про зобов'язання емітента
X

    б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

    в) інформація про собівартість реалізованої продукції

6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

7. Інформація про конвертацію цінних паперів

8. Інформація про заміну управителя

9. Інформація про керуючого іпотекою

10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 
консолідованим іпотечним боргом

12. Інформація про іпотечне покриття:

    а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
    б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
    в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 
протягом звітного періоду
    г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 
іпотечних активів
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного 
покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про 
іпотечні облігації"
15. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) X



бухгалтерського обліку
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 
фінансової звітності
17. 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)

X

18. Примітки:
У  зв'язку  з  тим  що  зміна  місцезнаходження  Товариства  здійснена  після  набрання  чинності 
Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо скасування 
свідоцтва про державну реєстрацію юридичної  особи та фізичної  особи - підприємця" в полі 
"3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію" зазначений номер запису в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що Товариство не 
здійснювало випуск інших цінних паперів.
Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не здійснювало 
випуск похідних цінних паперів.
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про 
собівартість  реалізованої  продукції  не  надається,  тому що Товариство  не  займається  видами 
діяльності,  що  класифікуються  як  переробна,  добувна  промисловість  або  виробництво  та 
розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб не надаються, тому що Товариство 
не брало участі у створенні юридичних осіб.
Інформація, зазначена в пунктах 7-14, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні 
облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.



Фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності Товариством не 
складалась.3. Інформація про емітента

3.1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство "Агрофірма "Троянда"

3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію
10711200000001084

3.3. Дата державної реєстрації
20.09.2001

3.4. Територія (область)
м.Київ

3.5. Місцезнаходження
04123 м. Київ, вул. Осиповського, 1-А

3.6. Статутний капітал (грн.)
53029850

3.7. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0

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

0
3.9. Чисельність працівників (чол.)

65
3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

41.10 - Організація будівництва будівель
41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
47.52 - Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-

технічними виробами в спеціалізованих магазинах
3.11. Органи управління підприємства

Згідно зі статутом управління товариством здійснюють: 
1. Загальні збори акціонерів; 
2. Наглядова рада (складається з Голови та двох членів Наглядової ради); 
3. Директор; 
4. Ревізійна комісія (складається з Голови та двох членів комісії).

3.12. Засновники емітента
Регіональне відділення Фонду Державного майна України по м. Києву (код за ЄДРПОУ 

19030825)

4. Інформація про посадових осіб емітента
4.1. Посада

Директор
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Москаленко Ігор Вікторович
4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 529824 23.09.1997 виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України у місті Києві
4.4. Рік народження

1963
4.5. Освіта

Вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)

7



4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
з 31.12.2009 р. по 31.01.2012 р. заступник директора ТОВ "КАТП-13057";
з 01.02.2012 по т.ч. Директор  ПрАТ "Агрофірма "Троянда".

4.8. Опис
Змін у персональному складі на посаді Директора протягом звітного кварталу не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа немає.

4.1. Посада
Головний бухгалтер

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клочко Марина Олегівна

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 799627 05.02.2002 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України у місті Києві
4.4. Рік народження

1973
4.5. Освіта

Вища, економічна
4.6. Стаж керівної роботи (років)

13
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

з 11.06.1998 р. по 20.02.2006 р. головний бухгалтер ТОВ "БілОТ";
з 21.02.2006 р. по 25.07.2007 р. головний бухгалтер ТОВ "Моноліт-Капітал-2005";
з 01.08.2007 р. по 29.09.2009 р. головний бухгалтер ТОВ "Мелвікс";
з 01.10.2009 по т.ч. головний бухгалтер ПрАТ "Агрофірма "Троянда".

4.8. Опис
Змін у персональному складі на посаді головного бухгалтера протягом звітного кварталу 

не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

4.1. Посада
Голова Наглядової ради

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА "Авалон"

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 35264255  
4.4. Рік народження
4.5. Освіта
4.6. Стаж керівної роботи (років)
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
4.8. Опис

Представник  юридичної  особи -  директор  Пасько Олена Володимирівна (паспорт  МЕ 
№194998, виданий Святошинським РУГУ МВС України в м. Києві 12.09.2002).

Змін у персональному складі Наглядової ради протягом звітного кварталу не було.
Представник посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 

має.

4.1. Посада
Член Наглядової ради

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи



Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Інвест"
4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 32310984  
4.4. Рік народження
4.5. Освіта
4.6. Стаж керівної роботи (років)
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
4.8. Опис

Представник  юридичної  особи  -  Генеральний  директор  Погрібний  Валерій 
Олександрович (паспорт СО №073163, виданий Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві 
02.04.1999).

Змін у персональному складі Наглядової ради протягом звітного кварталу не було.
Представник посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 

має.

4.1. Посада
Член Наглядової ради

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мадан Олександр Васильович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СК 497239 18.02.1997 виданий Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київській обл.
4.4. Рік народження

1948
4.5. Освіта

Вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)

25
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

з  1985р  по  1987р.  в.о.  заступника  генерального  директора  по  будівництву  Ново-
Петрівського  об'єднання  радгоспу  ім.  Ватутіна,  Київська  обл.,  Вишгородський  р-н,  с.  Нові 
Петрівці; 

з 1987 р по 1999р. головний прораб будівельно-ремонтного цеху радгоспу ім. Ватутіна, 
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці; 

з 2000 р. по 2010р. головний інженер ПрАТ "Агрофірма "Троянда";
з 2010 р. по т.ч. інженер по організації експлуатації ремонту будівель та споруд ПрАТ 

"Агрофірма "Троянда".
4.8. Опис

Змін у персональному складі Наглядової ради протягом звітного кварталу не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

4.1. Посада
Голова Ревізійної комісії

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Харлапін Дмитро Євгенович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 334997 13.01.2000 виданий Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.
4.4. Рік народження

1975



4.5. Освіта
Вища юридична

4.6. Стаж керівної роботи (років)
5

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
з 07.07.2006р. директор ТОВ "Фінінтермет".

4.8. Опис
Змін у персональному складі Ревізійної комісії протягом звітного кварталу не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

4.1. Посада
Член Ревізійної комісії

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Волокітін Віталій Олегович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АН 135798 02.06.2003 виданий Самарським РВДМУУМВС України  в Дніпропетровській 
обл.
4.4. Рік народження

1971
4.5. Освіта

Вища економічна
4.6. Стаж керівної роботи (років)

10
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

з 03.07.2006-05.02.2009 - заступник директора ТОВ "КУА "Акерс-Інвест";
з 05.02.2009р. - директор ТОВ "КУА "Акерс-Інвест".

4.8. Опис
Змін у персональному складі Ревізійної комісії протягом звітного кварталу не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

4.1. Посада
Член Ревізійної комісії

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пушкіна Наталія Василівна

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 214632 11.02.2003 виданий Голосіївським РУГУ МВС України в м.Києві
4.4. Рік народження

1977
4.5. Освіта

Вища, бухгалтер-аудитор
4.6. Стаж керівної роботи (років)

3
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

з 01.10.1998р. по 16.06.2007р. заступник головного бухгалтера АТЗТ Концерн "ЕКОП";
з 18.06.2007р. по 09.09.2007р. бухгалтер ТОВ КУА "Акерс Інвест"; 
з 10.09.2007р. головний бухгалтер ТОВ КУА "Акерс Інвест".

4.8. Опис
Змін у персональному складі Ревізійної комісії протягом звітного кварталу не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.



5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
5.1. Найменування

Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
5.2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889
5.4. Місцезнаходження

04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7 г
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №498004
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009
5.7. Міжміський код та телефон

+380 (44) 585-42-40 (41, 42)
5.8. Факс

+380 (44) 585-42-40 (41, 42)
5.9. Вид діяльності

Депозитарна  діяльність депозитарію цінних паперів
5.10. Опис

Приватне  акціонерне  товариство  "Всеукраїнський  депозитарій  цінних  паперів"  - 
депозитарій, який обслуговує випуск акцій Товариства

5.1. Найменування
Аудиторська фірма "Мульті-Аудит"

5.2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
23525113

5.4. Місцезнаходження
04080, м.Київ, вул.Німанська, 2

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
00891

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.01.2006

5.7. Міжміський код та телефон
+380 (44) 499-26-83

5.8. Факс
+380 (44) 499-26-83

5.9. Вид діяльності
Аудиторська діяльність

5.10. Опис
Аудиторська фірма "Мульті-Аудит" надає аудиторські послуги Товариству

5.1. Найменування
Товариство з обмеженою відповідальністю "Перший депозитарний альянс"

5.2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
35141770



5.4. Місцезнаходження
01015, м.Київ, вул.Січневого Повстання, 38

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ №389536

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.11.2007

5.7. Міжміський код та телефон
+380 (44) 499-26-76

5.8. Факс
+380 (44) 499-26-76

5.9. Вид діяльності
Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

5.10. Опис
ТОВ "Перший депозитарний альянс" - зберігач, який відкриває та веде рахунки в цінних 

паперах власникам акцій Товариства



6. Відомості про цінні папери емітента

6.1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск

Код цінного 
папера

Тип 
цінного 
папера

Форма 
існування та 

форма 
випуску

Номінальна 
вартість 

(грн.)

Кількість 
акцій 

(штук)

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн.)

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20.05.2010 206/1/10 ДКЦПФР UA4000068035 Акція 
проста 

бездокумент
арна іменна

Бездокумента
рні іменні

0,25 212119400 53029850 100

Опис

Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не проводилась. 
Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента не було.
Акції випускалися для залучення обігових коштів, було проведене відкрите розміщення.

6.2. Інформація про облігації емітента

Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску

Найменуван
ня органу, 

що 
зареєстрував 

випуск

Облігації 
(відсоткові, 

цільові, 
дисконтні)

Номінальна 
вартість 

(грн.)

Кількість 
у випуску 

(штук)

Форма 
існування та 

форма 
випуску

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн.)

Процентна 
ставка (у 

відсотках)

Термін 
виплати 

процентів

Сума 
виплаченого 
процентного 

доходу за 
звітний 

період (грн.)

Дата 
погашення 
облігацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07.02.2008 53/2/08 ДКЦПФР цільові 55,55 1112455 Бездокумента
рні іменні

61796875,25 0 д/в 0 30.04.2010

Опис

Розміщення облігацій проведено за адресою Товариства: Україна, м. Київ, вул. Вишгородська, 45. 
Облігації Товариства в лістинг/делістинг не включались. 
Мета емісії облігацій: Грошові кошти, залучені від розміщення облігацій будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Емітента з 
фінансування будівництва першої черги (секцій №1.3) житлового комплексу з об'єктами соціального-громадського призначення, паркінгами та 
благоустроєм  пам'ятки  природи  "Крістерова  гірка"  на  вул.  Вишгородська,  45  у  Подільському  районі  м.  Києва,  а  також  на  придбання 
спеціалізованої техніки, механізмів та обладнання. 
Джерелами  погашення  облігацій  виступають  житлові  приміщення  в  секціях  житлового  комплексу  з  об'єктами  соціального-громадського 
призначення, паркінгами та благоустроєм пам'ятки природи "Крістерова гірка" на вул. Вишгородська, 45 у Подільському районі м. Києва.



19.02.2009 85/2/09 ДКЦПФР цільові 51 3135950 Бездокумента
рні іменні

159933450 0 д/в 0 01.12.2012

Опис

Розміщення  облігацій  проведено  через  організатора  торгівлі:  Закрите  акціонерне  товариство  "Українська  Міжнародна  Фондова  Біржа"  за 
адресою: 61033, Україна, м. Київ, вул. Короленківська 3. Телефон (факс) (044) 490-57-90.
Грошові кошти в сумі 340 177 210,00 (триста сорок мільйонів сто сімдесят сім тисяч двісті десять гривень 00 копійок) залучені від розміщення 
облігацій будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Емітента з фінансування будівництва першої черги (нежитлових приміщень, 
напівпідземного паркінгу)  та  другої  черги (житлових приміщень (квартир),  нежитлових приміщень та  напівпідземного паркінгу)  житлового 
комплексу  з  об'єктами  соціально-громадського  призначення,  паркінгами  та  благоустроєм  пам'ятки  природи  "Крістерова  гірка"  на  вулиці 
Вишгородська, 45 у Подільському районі м. Києва, а також на придбання спеціалізованої техніки, механізмів та обладнання.
Розпорядженням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №207-КФ-С-О від 29.12.2012р. анульовано свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій від 19.02.2009р. №85/2/09, видане 09.03.2010 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

19.02.2009 86/2/09 ДКЦПФР цільові 51 1169200 Бездокумента
рні іменні

59629200 0 д/в 0 01.12.2012

Опис

Розміщення  облігацій  проведено  через  організатора  торгівлі:  Закрите  акціонерне  товариство  "Українська  Міжнародна  Фондова  Біржа"  за 
адресою: 61033, Україна, м. Київ, вул. Короленківська 3. Телефон (факс) (044) 490-57-90.
Грошові кошти в сумі 340 177 210,00 (триста сорок мільйонів сто сімдесят сім тисяч двісті десять гривень 00 копійок) залучені від розміщення 
облігацій будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Емітента з фінансування будівництва першої черги (нежитлових приміщень, 
напівпідземного паркінгу)  та  другої  черги (житлових приміщень (квартир),  нежитлових приміщень та  напівпідземного паркінгу)  житлового 
комплексу  з  об'єктами  соціально-громадського  призначення,  паркінгами  та  благоустроєм  пам'ятки  природи  "Крістерова  гірка"  на  вулиці 
Вишгородська, 45 у Подільському районі м. Києва, а також на придбання спеціалізованої техніки, механізмів та обладнання.
Розпорядженням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №208-КФ-С-О від 29.12.2012р. анульовано свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій від 19.02.2009р. №86/2/09, видане 09.03.2010 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

19.02.2009 87/2/09 ДКЦПФР цільові 51 675400 Бездокумента
рні іменні

34445400 0 д/в 0 01.12.2012

Опис

Розміщення  облігацій  проведено  через  організатора  торгівлі:  Закрите  акціонерне  товариство  "Українська  Міжнародна  Фондова  Біржа"  за 
адресою: 61033, Україна, м. Київ, вул. Короленківська 3. Телефон (факс) (044) 490-57-90.
Грошові кошти в сумі 340 177 210,00 (триста сорок мільйонів сто сімдесят сім тисяч двісті десять гривень 00 копійок) залучені від розміщення 
облігацій будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Емітента з фінансування будівництва першої черги (нежитлових приміщень, 
напівпідземного паркінгу)  та  другої  черги (житлових приміщень (квартир),  нежитлових приміщень та  напівпідземного паркінгу)  житлового 
комплексу  з  об'єктами  соціально-громадського  призначення,  паркінгами  та  благоустроєм  пам'ятки  природи  "Крістерова  гірка"  на  вулиці 
Вишгородська, 45 у Подільському районі м. Києва, а також на придбання спеціалізованої техніки, механізмів та обладнання.
Розпорядженням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №209-КФ-С-О від 29.12.2012р. анульовано свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій від 19.02.2009р. №87/2/09, видане 09.03.2010 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

15.02.2012 7/2/12 НКЦПФР цільові 82 1585020 Бездокумента
рні іменні

129971640 0 д/в 0 01.02.2014

Опис Розміщення  облігацій  проведено  через  організатора  торгівлі:  Публічне  акціонерне  товариство  "Фондова  біржа  ПФТС"  (місце  проведення 
державної  реєстрації  -  Печерська  районна  у  місті  Києві  державна  адміністрація,  03.11.2008,  КОАТУУ  8038200000  (Печерський  р-н),  Код 



ЄДРПОУ:  21672206).  Місцезнаходження:  03150,  Київ,  вул.  Червоноармійська,  72,  оф.  6/96.  Телефон:  (044)  277-50-00,  факс  (044)  277-50-01. 
Ліценція Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі 
на фондовому ринку, серія АВ №581354 видана 10.06.2011 р., термін дії - з 05.03.2009 року по 05.03.2019 року. Для організації процесу торгів 
андерайтер не залучається.
Грошові кошти в сумі 335 676 840,00 грн. (триста тридцять п'ять мільйонів шістсот сімдесят шість тисяч вісімсот сорок гривень 00 копійок), 
залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Емітента з фінансування будівництва третьої черги 
житлового комплексу з  об'єктами соціально-громадського  призначення,  паркінгами та  благоустроєм пам'ятки природи "Крістерова гірка" на 
вулиці Вишгородська, 45 у Подільському районі м.Києва.

15.02.2012 8/2/12 НКЦПФР цільові 82 2508600 Бездокумента
рні іменні

205705200 0 д/в 0 01.09.2014

Опис

Розміщення  облігацій  проведено  через  організатора  торгівлі:  Публічне  акціонерне  товариство  "Фондова  біржа  ПФТС"  (місце  проведення 
державної  реєстрації  -  Печерська  районна  у  місті  Києві  державна  адміністрація,  03.11.2008,  КОАТУУ  8038200000  (Печерський  р-н),  Код 
ЄДРПОУ:  21672206).  Місцезнаходження:  03150,  Київ,  вул.  Червоноармійська,  72,  оф.  6/96.  Телефон:  (044)  277-50-00,  факс  (044)  277-50-01. 
Ліценція Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі 
на фондовому ринку, серія АВ №581354 видана 10.06.2011 р., термін дії - з 05.03.2009 року по 05.03.2019 року. Для організації процесу торгів 
андерайтер не залучається.
Грошові кошти в сумі 335 676 840,00 грн. (триста тридцять п'ять мільйонів шістсот сімдесят шість тисяч вісімсот сорок гривень 00 копійок), 
залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Емітента з фінансування будівництва третьої черги 
житлового комплексу з  об'єктами соціально-громадського  призначення,  паркінгами та  благоустроєм пам'ятки природи "Крістерова гірка" на 
вулиці Вишгородська, 45 у Подільському районі м.Києва.



7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

7.1. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань
Дата 

виникнення

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн.)

Відсоток від 
користування 
коштами (% 

річних)

Дата 
погашення

Кредити банку X 0 X X

у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами X 336922 X X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X 336922 X X

За облігаціями 18.02.2008 1245 0 30.04.2010

За облігаціями 14.03.2012 129972 0 01.02.2014

За облігаціями 14.03.2012 205705 0 01.09.2014

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X 0 X X

за векселями (всього) X 0 X X

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

X 0 X X

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

X 0 X X

Податкові зобов'язання X 0 X X

Фінансова допомога на зворотній 
основі

X 70160 X X

Інші зобов'язання X 444626 X X

Усього зобов'язань X 851708 X X

Опис Товариство  не  має  зобов'язань  за  кредитами  банків, 
іпотечними  цінними  паперами,  сертифікатами  ФОН, 
векселями,  іншими  цінними  паперами  та  фінансовими 
інвестиціями в корпоративні права.



КОДИ

Дата 01.01.2013

Підприємство
Приватне акціонерне товариство 
"Агрофірма "Троянда"

за ЄДРПОУ 03359658

Територія м.Київ, Подільський р-н за КОАТУУ 8038500000

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Орган державного 
управління

 за СПОДУ

Вид економічної 
діяльності

Організація будівництва будівель за КВЕД 41.10

Середня кількість працівників (1): 65
Одиниця виміру: тис.грн.
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Адреса: 04123 м. Київ, вул. Осиповського, 1-А

Баланс
на 31.12.2012 p.

Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив
Код 

рядка
На початок 

звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4

    І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

    Залишкова вартість 010 363805 364105

    Первісна вартість 011 363855 364265

    Накопичена амортизація 012 ( 50 ) ( 160 )

Незавершені капітальні інвестиції 020 316698 188554

Основні засоби:

    Залишкова вартість 030 4916 9564

    Первісна вартість 031 5785 10860

    Знос 032 ( 869 ) ( 1296 )

Довгострокові біологічні активи:

    Справедлива (залишкова) вартість 035 0 0



    Первісна вартість 036 0 0

    Накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

040 0 0

    інші фінансові інвестиції 045 0 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості

055 0 0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0

Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 )

Відстрочені податкові активи 060 0 0

Гудвіл 065 0 0

Інші необоротні активи 070 0 0

Гудвіл при консолідації 075 0 0

Усього за розділом І 080 685419 562223

    ІІ. Оборотні активи

Запаси:

    виробничі запаси 100 1374 666

    поточні біологічні активи 110 0 0

    незавершене виробництво 120 0 0

    готова продукція 130 0 0

    товари 140 0 130430

Векселі одержані 150 0 0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

    чиста реалізаційна вартість 160 4208 3482

    первісна вартість 161 7424 5422

    резерв сумнівних боргів 162 ( 3216 ) ( 1940 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

    за бюджетом 170 60792 27013

    за виданими авансами 180 261566 32871

    з нарахованих доходів 190 1 0

    із внутрішніх розрахунків 200 0 0



Інша поточна дебіторська заборгованість 210 7885 100801

Поточні фінансові інвестиції 220 0 55529

Грошові кошти та їх еквіваленти:

    в національній валюті 230 11957 9352

    у тому числі в касі 231 0 0

    в іноземній валюті 240 6 0

Інші оборотні активи 250 2214 3516

Усього за розділом ІІ 260 350003 363660

    ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 54 22

    ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 72378 0

Баланс 280 1107854 925905

Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4

    І. Власний капітал

Статутний капітал 300 53030 53030

Пайовий капітал 310 0 0

Додатковий вкладений капітал 320 0 0

Інший додатковий капітал 330 366642 366642

Резервний капітал 340 0 0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -213084 -345475

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )

Накопичена курсова різниця 375 0 0

Усього за розділом І 380 206588 74197

Частка меншості 385 0 0

    ІІ. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0

Інші забезпечення 410 0 0



Сума страхових резервів 415 0 0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0

Цільове фінансування (2) 420 0 0

Усього за розділом ІІ 430 0 0

    ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків 440 0 0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 530255 490039

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0

Усього за розділом ІІІ 480 530255 490039

    ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків 500 20737 0

Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями

510 0 77181

Векселі видані 520 0 0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 4877 5052

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів 540 28108 49133

з бюджетом 550 0 0

з позабюджетних платежів 560 0 0

зі страхування 570 3 0

з оплати праці 580 55 0

з учасниками 590 0 0

із внутрішніх розрахунків 600 0 0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу

605 0 0

Інші поточні зобов'язання 610 317231 230303

Усього за розділом ІV 620 371011 361669

    V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0

Баланс 640 1107854 925905

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади у галузі статистики.

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



Керівник Москаленко І.В.

Головний бухгалтер Клочко М.О.



КОДИ

Дата 01.01.2013

Підприємство
Приватне акціонерне товариство 
"Агрофірма "Троянда"

за ЄДРПОУ 03359658

Територія м.Київ, Подільський р-н за КОАТУУ 8038500000

Організаційно-правова 
форма господарювання

 за КОПФГ

Орган державного 
управління

Акціонерне товариство за СПОДУ 230

Вид економічної 
діяльності

Організація будівництва будівель за КВЕД 41.10

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис.грн.
Звіт про фінансові результати

за 4 квартал 2012 року
Форма №2

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Код за ДКУД 1801003

Стаття
Код 

рядка
За звітний 

період
За попередній 

період

1 2 3 4

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

010 238738 111746

Податок на додану вартість 015 ( 10696 ) ( 10582 )

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )

025 ( 0 ) ( 0 )

Інші вирахування з доходу 030 ( 1531 ) ( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

035 226511 101164

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 263468 ) ( 42457 )

Валовий:
   прибуток

050 0 58707

    збиток 055 ( 36957 ) ( 0 )

Інші операційні доходи 060 6526 24621

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

061 0 0

Адміністративні витрати 070 ( 13453 ) ( 8640 )

Витрати на збут 080 ( 13242 ) ( 11727 )

Інші операційні витрати 090 ( 68155 ) ( 52463 )



У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

091 ( 0 ) ( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:
   прибуток

100 0 10498

    збиток 105 ( 125281 ) ( 0 )

Доход від участі в капіталі 110 0 0

Інші фінансові доходи 120 257 158

Інші доходи (1) 130 9762 2647

Фінансові витрати 140 ( 7322 ) ( 14056 )

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

Інші витрати 160 ( 9816 ) ( 6292 )

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

Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування:
   прибуток

170 0 0

    збиток 175 ( 132400 ) ( 7045 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток 
від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 
наслідок припинення діяльності

176 0 0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 
наслідок припинення діяльності

177 ( 0 ) ( 0 )

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

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 210

Фінансові результати від звичайної діяльності:
   прибуток

190 0 0

    збиток 195 ( 132400 ) ( 6835 )

Надзвичайні:
   доходи

200 9 0

    витрати 205 ( 0 ) ( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )

Частка меншості 215 0 0

Чистий:
   прибуток

220 0 0

    збиток 225 ( 132391 ) ( 6835 )

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

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

(131) 0

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код 

рядка
За звітний 

період
За попередній 



період

1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 103 387

Витрати на оплату праці 240 8013 6210

Відрахування на соціальні заходи 250 2646 1925

Амортизація 260 579 336

Інші операційні витрати 270 74477 72829

Разом 280 85818 81687

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті
Код 

рядка
За звітний 

період

За попередній 
період

1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300 212119400 212119400

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 212119400 212119400

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

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

330 0 0

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Керівник Москаленко І.В.

Головний бухгалтер Клочко М.О.



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)
Роботи з проектування та будівництва здійснюється по вул. Вишгородській, 45 в м. Києві.
Згідно  договору № В-57  від  20.11.2008р.  між  ПрАТ "Агрофірма  "Троянда"  та  ТОВ "К.А.Н. 
Строй"  ведуться  роботи  з  проектування,  будівництва  та  введення  в  експлуатацію  об'єкта  з 
проведенням необхідних для цього узгоджень, затверджень документації, отримання технічних 
умов, дозволів в повному обсязі. 
Право  на  будівництво  дає  "Дозвіл  на  виконання  будівельних  робіт"  №  0702-Пд/Т  від  "02" 
вересня 2008 року, виданий Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у місті 
Києві. Строк дії Дозволу - до 08.10.2013 року, виданий ПрАТ "Агрофірма "Троянда", та Договір 
оренди  земельної  ділянки  №85-6-00234  від  06.12.2005р.,  №85-6-00235  від  06.12.2005р., 
укладений між ПрАТ "Агрофірма "Троянда" та КМДА. 
Станом  на  дату  складання  звітності  обсяг  виконання  будівельних  робіт  склав  51,94%  від 
загального обсягу. 
Обсяг виконаних робіт становить: 
- По першій черзі - об'єкт завершений і зданий в експлуатацію. Готовність першої черги, згідно 
свідоцтва про відповідність збудованого об'єкта становить 100%; 
- По другій черзі - об'єкт завершений і зданий в експлуатацію. Готовність першої черги, згідно 
свідоцтва про відповідність збудованого об'єкта становить 100%; 
- По третій черзі:
  - перший пусковий комплекс:
    - в секції  3.4 - зведення каркасу завершено, зовнішні стіни виконано, встановлено віконні 
блоки,  покрівля(90%),  виконуються  оздоблювані  роботи  по  фасаду,  внутрішнє  оздоблення 
виконано.
    - в секції 1.5 - зведення каркасу 100%, мурування стін та перегородок 18 поверх; штукатурка 
МОП поверх 2-й - 16-й; стяжка по підлогах 2-й - 16-й поверх; встановлено металопластикові 
вікна та двері; фасад оздоблено на 60%;
  - другий пусковий комплекс: 
    - в секції  2.3 - з/б каркас 100%; 
    -  в  секції  1.6  -  пальове поле (100%),  підготовчі  роботи(тимчасові  дороги,  площадки для 
складування, фундаменти під баштовий кран), 
    - в секції  3.5 - зведення каркасу 100%, мурування стін та перегородок 100%;
    - в секції  4.3 - зведення каркасу 100%, мурування стін та перегородок 100%

ПрАТ  "Агрофірма  "Троянда"  ведеться  контроль  якості  та  термінів  будівництва.  Зведення 
комплексу проходить згідно графіка.


