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Річна інформація емітента за 2011 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента 		 		Приватне акцiонерне товариство „Агропромислове об’єднання "Красний Чабан"
1.2. Організаційно-правова форма				Акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження емітента	 			Херсонська обл. Каланчацький р-н 75830 с. Червоний Чабан вул. Ленiна 22 
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента		30924179 
1.5. Міжміський код та телефон				05530 37041 05530 37043
1.6. Електронна поштова адреса емітента			apo.chaban@gmail.com 
1.7. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента		А01 № 487152
1.8. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію		18.04.2000
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації 		немає
1.10. Розмір статутного капіталу емітента 			2733000.00
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (тис.грн.)
Найменування показника
період

звітний
попередній
Усього активів
8255.000
7439.000
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1146.000
1337.000
Довгострокові фінансові інвестиції
-
-
Запаси
171.000
389000
Сумарна дебіторська заборгованість
1116.000
719.000
Грошові кошти та їх еквіваленти
3.000
489.000
Власний капітал
6756.000
6565.000
Статутний капітал
2733.000
2733.000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
+191.000
+3535.000
Довгострокові зобов'язання
0
0
Поточні зобов'язання
1499.000
874.000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
69.88657153
1491.03549213
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)
69.88657153
1491.03549213
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
2733.00000000
2733.00000000
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду
загальна номінальна вартість
0
0

у відсотках від статутного капіталу
0
0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду
0
0
Вартість чистих активів
8255.000
7439.000
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
	Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв. Товариство зобов'язане щорiчно скликати Загальнi збори (рiчнi загальнi збори). Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. 
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства i контролює та регулює дiяльнiсть правлiння та Голови правлiння. Члени Наглядової ради оби-раються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв. Кiлькiсний склад Нагля-дової ради встановлюється Загальними зборами. Голова Наглядової ради обирається з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь який час переобрати голову наглядової ради. 
Директор є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточ-ною дiяльнiстю. Директор обирається за рiшенням Наглядової ради строком на 5 рокiв. 
Ревiзор - орган Товариства, що здiйснює перевiрку фiнансово-господарську дiяльнiстi Товариства Строк повноважень ревiзора встановлюється на перiод до дати проведення чергових рiчних Загальних зборiв, але не бiльше нiж на п'ять рокiв.
Інформація про посадових осіб емітента.
Директор Дзяткевич Вiктор Анатолiйович, 
Голова Наглядової ради Дзяткевич Лариса Михайлiвна, Член  Наглядової ради, Головний бухгалтер Степаненко Алла Василiвна, Член Раглядової ради Денькович Ярослав Михайлович
Ревізор Васильєв Сергiй Миколайович 
Інформація про засновників емітента.
Засноновниками емiтента є: 4 юрижичних особи, які в сукупності володіють   24.588364434700% акцій емітента, та 13 фізичних осіб, які в сукупності володіють  75.411635565300% акцій емітента.
4. Інформація про цінні папери емітента
1. Вид паперу - Акцiї. Код цінних паперів – UA2100821006 8. Форма випуску - Iменнi. Тип - Iменнi простi. Форма існування – бездокументарна Іменні. Кiлькiсть - 2733 шт. номiнальною вартiстю 1000.00 грн. за акцiю, статутний капiтал 2733000.00 грн. Випуск акцiй зареєстрований 08.12.2010 року  Херсонським ТУ ДКЦПФР, свiдоцтво 56/21/1/10.  Випуск акцiй повнiстю розмiщений. 
Акцiї товариства на бiржу не виставлялись та до лiстiнгу не включенi.
2. Iнших цiнних паперiв ПрАТ «АПО "Красний Чабан" не випускало.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України
1.Позаерговi Загальнi збори акцiонерiв 05.11.2010 року прийняли рiшення про переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування в бездокументарну (дематерiалiзацiя). 
2. У зв'язку з цим розiрвано договiр з реєстратором - ТОВ "Юнiс реєстр консалтiнг", код ЄДРПОУ 25289154, лiцензiя ДКЦПФР АВ № 3618338 вiд 06.03.2007 року. Укладено договiр iз зберiгачем - ТОВ "ТI-КАПIТАЛ", код ЄДРПОУ 36001522, лiцензiя ДКЦПФР АВ № 470574 вiд 07.05.2009 року. Передача реєстру здiйснена 20.12.2010 року згiдно акту прийому-передачi б/н, акт прийму-передачi пiдписали ТОВ "Юнiс реєстр консалтiнг" (реєстратор), ТОВ "ТI-КАПIТАЛ" (зберiгач), ЗАТ "Красний Чабанi" (емiтент). 
6. Інформація про загальні збори
Черговii загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Червоний Чабан" вiдбулися 29 квiтня 2011 року за адресою: 75830, Херсонська обл., Каланчацький р-н, с. Червоний Чабан, вул. Ленiна 22
               ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1 .Звiт Правлiння про результати господарської дiяльностi товариства в 2010 роцi та завдання на 2011 рiк. 2. Звiт Спостережної Ради. 3. Звiт Ревiзiйної комiсiї. 4. Затвердження Звiту та балансу за 2010 рiк. Порядок розподiлу прибутку або визначення порядку покриття збиткiв за 2010 рiк. 5. Про затвердження положень щодо роботи керiвних органiв Товариства, а саме: - Положення про загальнi збори акцiонерiв ПрАТ АПО "Красний Чабан" (у новiй редакцiї). - Положення про директора ПрАТ АПО "Красний Чабан" (у новiй редакцiї). - положення про Ревiзора ПрАТ АПО "Красний Чабан" (у новiй редакцiї). - Положення про Наглядову радуПрАТ АПО "Красний Чабан" (у новiй редакцiї). 6. Обрання членiв Наглядової ради. 7. Обрання Ревiзора. 8. Змiни та доповнення до Статуту Товариства. 
7. Інформація про дивіденди
Протягом 2010-2011 років дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора) що до фiнансової звiтностi за 2011 рiк приватного акцiонерного товариства «АПО «Красний Чабан» 
28 квiтня 2012р. м.Херсон 
Аудиторську перевiрку приватного акцiонерного товариства «Агропромислового об’єднання «Красний Чабан» за 2011 рiк було проведено аудиторами незалежної аудиторської фiрми «Прiоритет». 
 В И С Н О В О К
Аудиторами проведена аудиторська перевiрка приватного акцiонерного товариства «АПО «Красний Чабан»., згiдно Мiжнародних стандартiв аудиту. Ми планували i здiйснювали аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо перевiрених фiнансових звiтiв На основi проведеного аудиторами тестування доказiв, можна зазначити що бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть вiдображає в суттєвих аспектах, фiнансове становище приватного акцiонерного товариства «АПО «Красний Чабан»., станом на 31 грудня 2011 року, за його фiнансовими результатами за рiк, що минув на зазначену дату. 
Вiдповiдальнiсть за цi фiнансовi звiти несе управлiнський персонал товариства. Ми пiдтверджуємо, що фiнансова звiтнiсть товариства справедливо i достовiрно вiдображає фiнансовий стан приватного акцiонерного товариства «АПО «Красний Чабан»., станом на 31.12.2011р., та вiдповiдає встановленим нормативам бухгалтерського облiку, Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку в Українi та в усiх суттєвих аспектах достовiрно i повно подає iнформацiю згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi, та вiдповiдає вимогам законодавства України, Положенню №1360 вiд 29.09.2011року. та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв . Фiнансово-господарська дiяльнiсть приватного акцiонерного товариства «АПО «Красний Чабан»., здiйснюється у вiдповiдностi до дiючого законодавства України. 
Аудиторська перевiрка забезпечує обґрунтовану впевненiсть для висловлення думки, що перевiрена iнформацiя дає дiйсне та повне уявлення про реальний склад активiв, власного капiталу, зобов”язань, прибуткiв i збиткiв, рух грошових коштiв , за рiк що минув на зазначену дату, та результатiв дiяльностi суб‘єкта перевiрки. При проведеннi огляду ми не виявили нiчого, що дало б нам пiдставу переконатись у тому, що фiнансовi звiти, що додаються, не вiдображають справедливо й достовiрно iнформацiю вiдповiдно до Положень(стандартiв) бухгалтерського облiку. 
На нашу думку фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно i в усiх суттєвих аспектах пiдтверджує фiнансовий стан товариства 
У зв’язку з тим, що аудитори не приймали участi в iнвентаризацiї активiв та зобов”язань ми не можемо дати безумовно- позитивний висновок про пiдтвердження їх наявностi. 
Генеральний директор НАФ “Прiоритет” А.М.Щербина (сертифiкат А №000038) 
 9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - 27.04.2012 року.
10. Підпис
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Директор

Дзяткевич В.А.

(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
27.04.2012

(дата)



