Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за Публічне акціонерне товариство "Плодорозсадницьке",
ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код 05528378, вул. Господарська, буд. 1, с. Петрiвське, Києвота телефон емітента
Святошинський р-н, Київська область, 08141, Україна, 0
(4598) 5-89-04
2. Дата розкриття повного тексту річної
23 квітня 2014 року
інформації у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії на stockmarket.gov.ua
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій plodsad.patprom.com
розміщено регулярну річну інформацію
4.
Найменування,
код
за
ЄДРПОУ ПМП АФ "Аудит Києва", 22888948
аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної
особи - підприємця), якою проведений аудит
фінансової звітності

5. Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 29.03.2013 року. Кворум зборів: 88%.
Місце проведення загальних зборів ПАТ “Плодорозсадницьке”: Київська область,
Києво-Святошинський район, с.Петрівське, вулиця Господарська,1.
Порядок денний: 1.Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності
товариства за 2012 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2013 рік. 2.Звіт
Наглядової ради товариства за 2012 рік. 3.Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік. 4.Затвердження
річного звіту та балансу товариства за 2012 рік, порядку розподілу прибутку (покриття
збитків). Особи що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Гаврилюк М.П.,
Усик П.А., Дзюба Р.П., Бугрова Л.І. Вирішили: 1. Прийняти до відома звіт роботи за 2012р.
директора Гаврилюка М.П. та затвердити основні напрямки роботи на 2013р. 2. Прийняти до
відома звіт роботи Наглядової ради за 2012р. 3. Затвердити звіт роботи Ревізійної комісії за
2012 рік. 4. Затвердити річний звіт і баланс за 2012р., та порядок розподілу прибутку (покриття
збитків). На цьому порядок денний був вичерпаний і збори оголосили закритими.
Голова зборів: М.П.Гаврилюк, Секретар зборів: О.І.Лисюченко.
6. Інформація про дивіденди: Дивіденди за звітний період не нараховувалися і не виплачувалися.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Період
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом
загальна номінальна вартість
звітного періоду
у відсотках від статутного
капіталу

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків
протягом періоду

звітний попередній
1591
2689
1059
1263
4
4
58
536
87
33
11
428
1465
2589
22
22
-4808
-3684
0
0
126
100
-12,8
-16,08
-12,8
-16,08
87766
87766
0
0
0

0

0

0

