Річна інформація емітента за 2011 рік
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02472200
(0629)526642
А01 № 322027

1.1. Повне найменування емітента
1.2. Організаційно-правова форма
1.3. Місцезнаходження емітента
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
1.5. Міжміський код та телефон
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www.pr.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування

період

показника

звітний
22747
11081
-2285
1512
1085
13323
12564
610
79
5739
------13323

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
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
Цінні папери власних випусків,
загальна номінальна вартість
викуплені протягом звітного періоду
у відсотках від статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду
Вартість чистих активів

попередній
16858
11264
-1888
697
2312
13792
12564
1079
79
382
------13792

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента
Управлiння товариством здiйснюють: - вищий орган товариства - загальнi збори акцiонерiв товариства;
- наглядова рада; директор-головний редактор; ревiзор.
Інформація про посадових осіб емітента
Посадовi особи емiтента:
Директор-головний редактор Токарський Микола Миколайович
Головний бухгалтер Шаврова Олександра Миколаївна
Ревiзор Дубiна Нина Михайловна
Голова Наглядової ради ПРАТ "Сьогоднi Мультiмедiа"
Член Наглядової ради Марiупольська мiська рада
Інформація про засновників емітента
131 особа. Частка в статутному капiталi 17.413997000000%
ЗАТ "Торговий дiм "Азовсталь". Частка в статутному капiталi 75.000006000000%
Марiупольська мiська рада. Частка в статутному капiталi 7.585997000000%
4. Інформація про цінні папери емітента
Акцiї Iменнi простi. Форма випуску - Бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 12564241шт. Номiнал одного цiнного папера 1.00 грн. Процент в
cтатутному капiталi емiтента 100.00%.Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 202/1/10 вiд 19.05.2010 року, видане Державною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку, анульовано у зв'язку з змiною найменування Товариства та видане нове свiдоцитво вiд 06.07.2011 р. Товариство здiйснило
закрите розмiщення акцiй, у зв'язку з чим торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшньому та зовнiшньому ринках, зокрема, на бiржовому ринку,
органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв, не здiйснювалася; заяв або намiрiв про подання заяв для допуску на бiржi не подавалося;
станом на звiтну дату Товариство у лiстингу у жодної з фондових бiрж не знаходилося та процедури делiстингу не проходило. Протягом звiтного перiоду
Товариство не здiйснювало випускiв акцiй та iнших видiв цiнних паперiв.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України
В звітному перiодi змiни реєстратора не видбувалось
6. Інформація про загальні збори
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 28.03.2011
7. Інформація про дивіденди

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
Сума виплачених дивідендів, грн.
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Дата виплати дивідендів

За результатами
За простими акціями
0.00
0.00

звітного періоду
За привілейованими акціями
0.00
0.00

За результатами періоду
За простими акціями
0.00
0.00

, що передував звітному
За привілейованими акціями
0.00
0.00
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. .

0.00
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Опис

Протягом останнiх рокiв за рiшенням Зборiв акцiонерiв дивiденди не нараховувались i не сплачувались у з*язку зi
збитками

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Висновок незалежного аудитора (ТОВ "Аудиторська фiрма "КОНТРОЛЬ-АУДИТ") складено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв
контролю якостi,аудиту,огляду,iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних
стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України №229 7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 705 "Модифiкацiя
думки у звiтi незалежного аудитора".
Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з Нацiональними
положеннями бухгалтерского облiку, дiючими в Українi, якi вiмагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi з принципами
безперервностi, послiдовностi,суттєвостi, порiвняностi iнформацii, структури та змiсту фiнансової звiтностi.
На нашу думку фiнансова звiтнiсть подає достовiрну i справедливу iнформацiю в усiх суттєвих аспектах про фiнансовий стан Приватного акцiонерного
товариства "Газета "Приазовский робочий" станом на 31.12.2011р. та її фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату,
вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерский облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" та Положень (Стандартiв) бухгалтерского облiку в Українi.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого
оприлюднення
Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії розкрит 28.04.12 р. та опублікован в офіційному виданні Комісії
«Бюлетень «Цінні папери України» № 76 від 25.04.2012 р..
10. Підпис
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Найменування посади
Директор-головний редактор ____________ Токарський Микола Миколайович

