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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
 
1. Загальні відомості
 
1.1. Повне найменування емітента
 
Публічне акціонерне товариство "Готельний комплекс "ЯЛТА-IНТУРИСТ"
 
1.2. Організаційно-правова форма емітента
 
Акціонерне товариство 
 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
 
02573711
 
1.4. Місцезнаходження емітента
 
98600, Автономна Республіка Крим, -, м. Ялта, вул. Дражинського, б.50
 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
 
(0654) 27-01-28, 27-02-08
 
1.6. Електронна поштова адреса емітента
 
gierusalimova@hotel-yalta.com
 
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
 
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
 

 
 
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у
 
Бюлетень "Відомості НКЦПФР"
 

 
 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
 
(дата)
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
 
hotel-yalta.com
 

 
 
(адреса сторінки)
 
(дата)
Зміст

 
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
 
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
X
б) інформація про державну реєстрацію емітента
X
в) банки, що обслуговують емітента
X
г) основні види діяльності
X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
 
е) інформація про рейтингове агентство
 
є) інформація про органи управління емітента
 
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
X
6. Інформація про загальні збори акціонерів
X
7. Інформація про дивіденди
 
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента
X
б) інформація про облігації емітента
 
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
 
г) інформація про похідні цінні папери
 
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
 
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
 
10. Опис бізнесу
X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
в) інформація про зобов'язання емітента
X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
 
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
 
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
14. Інформація про стан корпоративного управління
X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
 
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
 
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
 
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
 
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
 
20. Основні відомості про ФОН
 
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
 
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
 
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
 
24. Правила ФОН
 
25. Річна фінансова звітність
X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
X
27. Аудиторський висновок
X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
X
29. 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)
 
30. Примітки
1.д) Емітент до будь-яких об'єднань підприємств не належить.
1.е) Емітент за звітний період не проводив рейтингової оцінки.
1.є) Емітент є акціонерним товариством, тому не заповнює п 3.8. "Інформацію про органи управління емітента".
7. За звітний період дивіденди Товариством не виплачувались.
9.б) Облігації емітентом не випускались.
9.в) Інші цінні папери емітентом не випускались.
9.г) Похідні цінні папери емітентом не випускались
9.г') Протягом звітного періоду викуп власних акцій не проводився.
9.д) Випуск акцiй Товариства здiйснюється в бездокументарнiй формi, тому сертифiкатiв акцiй пiдприємство не видає.
11.г) г') Емітент не займається діяльністю, що класифікується як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, а також дохід емітента від реалізації продукції за звітний період складає менш ніж 5 млн. грн.
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів відсутня.
13. Іпотечні цінні папери емітентом не випускались
15-17. Іпотечні облігації емітентом не випускались.
18. Іпотечні сертифікати не випускались.
19. Іпотечних активів не існує.
20-24. Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.
29. Випуск цільових облігацій не здійснювався.
Емітент не є фінансовою установою, тому звіт про корпоративне управління не заповнює.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

3. Основні відомості про емітента

 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публічне акціонерне товариство "Готельний комплекс "ЯЛТА-IНТУРИСТ"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "г/к "ЯЛТА-IНТУРИСТ"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство 
3.1.4. Поштовий індекс
98600
3.1.5. Область, район
Автономна Республіка Крим, -
3.1.6. Населений пункт
м. Ялта
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Дражинського, б.50
 
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
Серія А01 №784061
3.2.2. Дата державної реєстрації
26.02.1997
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Ялтинської мiської ради Автономної Республiки Крим
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
84792457,00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
84792457,00
 
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Ф-Я АБ "Пiвденний" м. Ялта
3.3.2. МФО банку
384522
3.3.3. Поточний рахунок
26004300005901
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Ф-Я АБ "Пiвденний" м. Ялта
3.3.5. МФО банку
384522
3.3.6. Поточний рахунок
26000300005002
 
3.4. Основні види діяльності
Дiяльнiсть готелiв і подібних засобів тимчасового розміщування 55.10, Загальна медична практика 86.21, Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 47.19
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності(*)

Вид діяльності
Номер ліцензії (дозволу)
Дата видачі
Державний орган, що видав
Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1
2
3
4
5
Органiзацiя та проведення спортивних занять професiоналiв та любителiв спорту
Серiя АВ №326935
16.05.2007
Мiнiстерство України у справах сiм'ї, молодi та спорту
16.05.2012
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї товариство планує продовжити термiн її дiї.
Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями
Серiя АГ № 470123
22.11.2010
РУД контролю за виробництвом та обiгом спирту,алкогольних напоїв i тютюнових виробiв ДПАУкраїни в АР
30.11.2012
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї товариство планує продовжити термiн її дiї.
Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями
Серiя АГ № 523463
10.02.2011
РУД контролю за виробництвом та обiгом спирту,алкогольних напоїв i тютюнових виробiв ДПАУкраїни в АР
15.02.2012
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї товариство планує продовжити термiн її дiї.
Медична практика (терапiя,фiзiотерапiя, номенклатура спецiальностей молодших спецiалiстiв з медичною освiтою: сестринська справа)
Серiя АГ № 601257
21.04.2011
Мiнiстерство охорони здоров'я України
необмежений
Опис
Лiцензiя безстрокова.
Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями
Серiя АГ № 618555
19.05.2011
РУД контролю за виробництвом та обiгом спирту,алкогольних напоїв i тютюнових виробiв ДПАУкраїни в АР
28.05.2012
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї товариство планує продовжити термiн її дiї.
Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом загального користування (крiм надання послуг з перевезення пасажирiв та їх багажу на таксi)
Серія АГ № 590311
01.06.2011
Мiнiстерство транспорту та зв'язку України
необмежений
Опис
СТрок дії ліцензії - необмежений
Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями
Серiя АГ № 433333
29.09.2011
РУД контролю за виробництвом та обiгом спирту,алкогольних напоїв i тютюнових виробiв ДПАУкраїни в АР
29.09.2012
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї товариство планує продовжити термiн її дiї.
Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями
Серiя АГ № 470126
22.11.2011
РУД контролю за виробництвом та обiгом спирту,алкогольних напоїв i тютюнових виробiв ДПА України в А
30.11.2012
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї товариство планує продовжити термiн її дiї.
Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями
Серiя АГ № 470125
22.11.2011
РУД контролю за виробництвом та обiгом спирту,алкогольних напоїв i тютюнових виробiв ДПАУкраїни в АР
30.11.2012
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї товариство планує продовжити термiн її дiї.
Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями
Серiя АГ № 470124
22.11.2011
РУД контролю за виробництвом та обiгом спирту,алкогольних напоїв i тютюнових виробiв ДПАУкраїни в АР
30.11.2012
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї товариство планує продовжити термiн її дiї.
Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами
Серiя АГ № 434947
22.11.2011
РУД контролю за виробництвом та обiгом спирту,алкогольних напоїв i тютюнових виробiв ДПАУкраїни в АР
30.11.2012
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї товариство планує продовжити термiн її дiї.
Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями
Серiя АГ № 470254
01.12.2011
РУД контролю за виробництвом та обiгом спирту,алкогольних напоїв i тютюнових виробiв ДПАУкраїни в АР
01.12.2012
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї товариство планує продовжити термiн її дiї.
Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями
Серiя АВ № 605326
13.02.2012
РУД контролю за виробництвом та обiгом спирту,алкогольних напоїв i тютюнових виробiв ДПС України в А
15.02.2013
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї товариство планує продовжити термiн її дiї.
Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями
Серiя АД № 024413
19.04.2012
РУД контролю за виробництвом та обiгом спирту,алкогольних напоїв i тютюнових виробiв ДПС України в А
28.04.2013
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї товариство планує продовжити термiн її дiї.
Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами
Серiя АД №025309
19.04.2012
РУД контролю за виробництвом та обiгом спирту,алкогольних напоїв i тютюнових виробiв ДПС України в А
28.04.2013
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї товариство планує продовжити термiн її дiї.
Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями
Серiя АД №024412
19.04.2012
РУД контролю за виробництвом та обiгом спирту,алкогольних напоїв i тютюнових виробiв ДПС України в А
28.04.2013
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї товариство планує продовжити термiн її дiї.
Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами
Серiя АД № 025308
19.04.2012
РУД контролю за виробництвом та обiгом спирту,алкогольних напоїв i тютюнових виробiв ДПС України в А
28.04.2013
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї товариство планує продовжити термiн її дiї.
Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями
Серiя АД № 024491
19.04.2012
РУД контролю за виробництвом та обiгом спирту,алкогольних напоїв i тютюнових виробiв ДПС України в А
28.04.2013
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї товариство планує продовжити термiн її дiї.
Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями
Серiя АЕ №153337
27.09.2012
РУД контролю за виробництвом та обiгом спирту,алкогольних напоїв i тютюнових виробiв ДПс України в А
29.09.2013
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї товариство планує продовжити термiн її дiї.
Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями
Серiя АЕ №028829
26.11.2012
РУД контролю за виробництвом та обiгом спирту,алкогольних напоїв i тютюнових виробiв ДПС України в А
30.11.2013
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї товариство планує продовжити термiн її дiї.
Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями
Серiя АЕ №028834
26.11.2012
РУД контролю за виробництвом та обiгом спирту,алкогольних напоїв i тютюнових виробiв ДПС України в А
30.11.2013
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї товариство планує продовжити термiн її дiї.
Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями
Серiя АЕ №028835
26.11.2012
РУД контролю за виробництвом та обiгом спирту,алкогольних напоїв i тютюнових виробiв ДПС України в А
30.11.2013
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї товариство планує продовжити термiн її дiї.
Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями
Серiя АЕ № 028833
26.11.2012
РУД контролю за виробництвом та обiгом спирту,алкогольних напоїв i тютюнових виробiв ДПС України в А
30.11.2013
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї товариство планує продовжити термiн її дiї.
Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами
Серiя АЕ №030219
26.11.2012
РУД контролю за виробництвом та обiгом спирту,алкогольних напоїв i тютюнових виробiв ДПС України в А
30.11.2013
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї товариство планує продовжити термiн її дiї.
Роздрiбна торгiвля а тютюновими виробами лкогольними напоями
Серiя АЕ №030223
26.11.2012
РУД контролю за виробництвом та обiгом спирту,алкогольних напоїв i тютюнових виробiв ДПС України в А
30.11.2013
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї товариство планує продовжити термiн її дiї.
Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами алкогольними напоями
Серiя АЕ № 030224
26.11.2012
РУД контролю за виробництвом та обiгом спирту,алкогольних напоїв i тютюнових виробiв ДПС України в А
30.11.2013
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї товариство планує продовжити термiн її дiї.
Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами алкогольними напоями
Серiя АЕ № 030222
26.11.2012
РУД контролю за виробництвом та обiгом спирту,алкогольних напоїв i тютюнових виробiв ДПС України в А
30.11.2013
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї товариство планує продовжити термiн її дiї.
Роздрiбна торгiвля а тютюновими виробами лкогольними напоями
Серiя АГ №030225
26.11.2012
РУД контролю за виробництвом та обiгом спирту,алкогольних напоїв i тютюнових виробiв ДПС України в А
30.11.2013
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї товариство планує продовжити термiн її дiї.

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) 
Фонд майна Автономної Республiки Крим
00036860
95000, АвтономнаРеспублікаКрим, - р-н, м. Сімферополь, вул. Севастопольська,17
0,000000
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт *
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) 
Фiзичнi особи у кількості 4210 чол.

1,907100
Усього
1,907100

* не обов'язково для заповнення
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці


Середньооблiкова  чисельнiсть  штатних  працiвникiв  облiкового  складу  (осiб) - 714.  Середня  чисельнiсть позаштатних  працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 102. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 5. Фонд оплати працi - всього (тис.грн.) - 34 935,1.  Зменьшення фонду заробiтної плати порiвнено з минулим роком на (тис.грн.) на - 887,5.  Середньомiсячна заробiтна плата штатного працiвника за рiк склала - 3 730 грн.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада
Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нікітенко Ганна Юхимівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕК, 723195, 16.01.1998, Сєвєродонецьким МВУМВС України в Луганській області
6.1.4. Рік народження**
1949
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
25
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Консультант по готельному бізнесу ПАТ "Готельний комплекс "Ялта-Інтурист"
6.1.8. Опис
Основнi обов'язки: керiвництво та управлiння поточною дiяльнiстю ПАТ в межах компетенцiй, визначених статутом та дiючим законодавством. Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено 19.04.2012р. - на підставі рішення засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Готельний комплекс "Ялта-Інтурист" (надалі - Товариство), протокол № 18/2012 від 19.04.2012.

6.1.1. Посада
Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Радукан Олександр Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АА, 153804, 07.02.1996, Крижопiльським РВ УМВС України в Вiнницькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1979
6.1.5. Освіта**
Вища, економiст
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ФОЗЗI-Фрост", економiст. В ВАТ ГК "Ялта-Iнтурист" займав посаду в.о. генерального директора, згiдно рiшення Наглядової Ради вiд 31.08.2007р. Призначений на посаду генерального директора ВАТ "ГК "Ялта-Iнтурист" рiшенням Загальних зборiв вiд 01.02.2008 р.
6.1.8. Опис
Основнi обов'язки: керiвництво та управлiння поточною дiяльнiстю ПАТ в межах компетенцiй, визначених статутом та дiючим законодавством. Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. На підставі рішення засідання Наглядової ради ПАТ "Готельний комплекс "Ялта-Інтурист", протокол № 18/2012 від 19.04.2012р., звільно 19.04.2012р. з посади.

6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iєрусалiмова Галина Степанiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕС, 536566, 18.02.1998, 2-м вiддiлом Ялтинського МУ ГУМВС України в Криму
6.1.4. Рік народження**
1961
6.1.5. Освіта**
вища, економiст
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер Кримського об'єднання АП "Iнтурист"
6.1.8. Опис
Основнi обов'язки: керiвництво та управлiння поточною дiяльнiстю ПАТ в межах компетенцiй, та дiючим законодавством. Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу.  Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
МІЛЛАРФОРД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (MILLARFORD MANAGEMENT LIMITED
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
295140  
6.1.4. Рік народження**

6.1.5. Освіта**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

6.1.8. Опис
Обов'язки та повноваження згiдно статуту: представництво iнтересiв акцiонерiв, контроль та регулювання дiяльностi ПАТ.Призначено 07.06.2012р. на підставі рішення засідання Наглядової ради Товариства (протокол №21/2012 від 07.06.2012 року) . 15.05.2012р. обрано членом Наглядової ради на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №16/2012 від 15.05.2012 року). Винагорода за перебування на посадi не передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада
Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пилипенко Олександр Якимович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО, 842176, 07.02.2002, Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Київ
6.1.4. Рік народження**
1956
6.1.5. Освіта**
вища, кандидат економiчних наук
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
33
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Консорцiум "Iндустрiальна група", віце-президент по стратегiї та корпоративному управлiнню.
6.1.8. Опис
Звільнено 15.05.2012,р. на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Готельний комплекс "Ялта-Інтурист"  (протокол № 16/2012 від 15.05.2012 року).  Обов'язки та повноваження згiдно статуту: представництво iнтересiв акцiонерiв, контроль та регулювання дiяльностi ПАТ. Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада
Секретар наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Консорцiум "Iндустрiальна група"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
32961940  
6.1.4. Рік народження**

6.1.5. Освіта**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

6.1.8. Опис
Звільнено 15.05.2012р. на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Готельний комплекс "Ялта-Інтурист" (протокол № 16/2012 від 15.05.2012 року). Винагорода за перебування на посадi не передбачена. 
Обов'язки та повноваження згiдно статуту: представництво iнтересiв акцiонерiв, контроль та регулювання дiяльностi ПАТ.

6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ПАТ "ЗНВКIФ "Схiдно-Європейський iнвестфонд"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
32494301  
6.1.4. Рік народження**

6.1.5. Освіта**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

6.1.8. Опис
Обов'язки та повноваження згiдно статуту: представництво iнтересiв акцiонерiв, контроль та регулювання дiяльностi ПАТ. Звільнено і обрано на новий строк 15.05.2012р. на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Готельний комплекс "Ялта-Інтурист"  (протокол № 16/2012 від 15.05.2012 року).

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВ "Оптіма"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
-, 4003030184  
6.1.4. Рік народження**

6.1.5. Освіта**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

6.1.8. Опис
Обов'язки та повноваження згiдно статуту: представництво iнтересiв акцiонерiв, контроль та регулювання дiяльностi ПАТ.  Призначено 15.05.2012р. на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Готельний комплекс "Ялта-Інтурист"  (протокол № 16/2012 від 15.05.2012 року). Винагорода за перебування на посадi не передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата внесення до реєстру 
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій






прості іменні
прості на пред'явника
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
Генеральний директор
Радукан Олександр Iванович
АА, 153804, 07.02.1996, Крижопiльським РВ УМВС України в Вiнницькiй областi

0
0,000000
0
0
0
0
Головний бухгалтер
Iєрусалiмова Галина Степанiвна
ЕС, 536566, 18.02.1998, 2-м вiддiлом Ялтинського МУ ГУМВС України в Криму

0
0,000000
0
0
0
0
Секретар наглядової ради
Консорцiум "Iндустрiальна група"
32961940  

0
0,000000
0
0
0
0
Член наглядової ради
ПАТ "ЗНВКIФ "Схiдно-Європейський iнвестфонд"
32494301  

0
0,000000
0
0
0
0
Голова наглядової ради
Пилипенко Олександр Якимович
СО, 842176, 07.02.2002, Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Київ

0
0,000000
0
0
0
0
Генеральний директор
Нікітенко Ганна Юхимівна
ЕК, 723195, 16.01.1998, Сєвєродонецьким МВУМВС України в Луганській області

0
0,000000
0
0
0
0
Член Наглядової ради
ТОВ " Оптіма"
4003030184  
08.05.2012
500
0,000147
500
0
0
0
Голова Наглядової ради
МІЛЛАРФОРД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (MILLARFORD MANAGEMENT LIMITED
295140  
08.05.2012
169584914
50,000000
169584914
0
0
0
Усього
169585414
50,000147
169585414
0
0
0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Дата внесення до реєстру 
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій






прості іменні
прості на пред'явника
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
Millarford Management limited, Кіпр
295140
Кіпр, 2406, Нікосія, Посеідонос1, Ледра Бізнес Центр Егкомі
08.05.2012
169584914
50,000000
169584914
0
0
0
Вігорнаро Холдінгз Лімітед
270840
Кіпр, 1082, Нікосія, Gyprus Kyriakou Matsi, 16 EAGLE House, 10th floor Agioi Omologite
01.10.2012
84463287
24,902948
84463287
0
0
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*
Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**
Дата внесення до реєстру
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





прості іменні
прості на пред'явника
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
Усього
254048201
74,902948
254048201
0
0
0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.
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8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів
чергові
позачергові
(*)

X
Дата проведення
15.05.2012
Кворум зборів **
63,201226
Опис
Порядок денний:
1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження умов договорів, які мають бути укладені із посадовими особами органів управління Товариства
Пропозицій до порядку денного не надходило. Збори ініціювала Наглядова рада. Усi питання порядку денного були розглянутi та за всiма прийняти рiшення.

Вид загальних зборів
чергові
позачергові
(*)
X

Дата проведення
11.04.2012
Кворум зборів **
88,088927
Опис
Порядок денний: 
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
6. Внесення змін до Статуту Товариства.
7. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.Усi питання порядку денного були розглянутi та за всiма прийняти рiшення.

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
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10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Приватне підприємство "АФ "АМБ-АУДИТ"
Організаційно-правова форма
Приватне підприємство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
23195242
Місцезнаходження
Україна, 95050, АвтономнаРеспублікаКрим, -, м. Сімферополь, вул. Вiлар, 4, оф.203
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
свiдоцтво № 0682
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.01.2001
Міжміський код та телефон
0652 534-164
Факс
0652 534-164
Вид діяльності
Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис
Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ТОВ "Стандарт-Iнвест"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
23468993
Місцезнаходження
Україна, 01030, м. Київ, -, м. Київ, вул. Iвана Франка, буд. 40-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ №397817
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
28.03.2008
Міжміський код та телефон
044 581 09 68
Факс
044 581 09 68
Вид діяльності
Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть, депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис
Дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
35917889
Місцезнаходження
Україна, 04107, м. Київ, -, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
19.11.2009
Міжміський код та телефон
044 585 42 40
Факс
044 585 42 40
Вид діяльності
Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис
Дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
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11. Відомості про цінні папери емітента


11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
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
30.06.2011
742/1/10
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
UA0100181009
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,25
339169828
84792457,00
100,000000
Опис
Акцiї у листингу не знаходяться. Торгiвля ЦП не здiйснюється.
30.06.2011
742/1/10
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
UA0100181009
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,25
339169828
84792457,00
100,000000
Опис
Втратило чиннiсть у зв'язку iз змiною найменування товариства i отриманням нового свiдоцтва про реєстрацiю акцiй.
24.09.2007
410/1/07
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
-
Акція проста документарна іменна
Документарні іменні
0,25
339169828
84792457,00
100,000000
Опис
Втратило чиннiсть у зв'язку iз переведенням акцiй товариства у бездокументарну форму iснування.
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12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПАТ "Готельний комплекс "Ялта-Iнтурист"- це комплекс по прийому та обслуговуванню туристiв з України, держав СНД та далекого зарубiжжя. З 01.01.1990 року орендне пiдприємство "Готель "Ялта", а  26.02.1997р. перетворено в процесi приватизацiї у ВАТ "ГК "Ялта-Iнтурист". В червнi 1999 року виконано Постанову ВР АР Крим вiд 21.01.99р., про змiну структури ВАТ i рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.1999р. про створення на базi ВАТ 7 дочiрнiх пiдприємств: * ДП "Ялта-Iнтурторг" * ДП " Перукарня салон "Ялта" * ДП РБУ "Iнтурист" * ДП "Пральня-Iнтурист" * ДП "Управлiння подорожей" * ДП "Iнтуртрансавто 99" * ДП "Ялта-Iнтурист-Громадхарчування". У червнi 2004р., на чергових зборах акцiонерiв було ухвалене рiшення про приєднання 6- ти Дочiрнiх пiдприємств до ВАТ ГК "Ялта-Iнтурист". Дочiрнє пiдприємство РБУ "Iнтурист" залишилося самостiйним. У серпнi 2007р.,на чергових зборах акцiонерiв було ухвалене рiшення про приєднання дочiрнього пiдприємства РБУ "Iнтурист" до ВАТ ГК "Ялта-Iнтурист".

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Матерiальна база ПАТ "г/к "Ялта-Iнтурист" має в складi на 01.01.2013р.: - готельне господарство на 2358 мiсць, кiлькiсть номерiв -1179; - басейн - 3 чашi;  пляж - 1; котельнi-2; - сауни - 3, - автостоянка -1; -автоколона -1; - пральня -1; *Дирекцiя по їдi та напоям: ресторан -4: бари - 6,  - службова їдальня -1; кафе - 2

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї пiдприємства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Концептуальною основою попередньої фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2012 р., є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийняті управлінським персоналом щодо стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, наберуть чинності, і політик, які, як очікується, будуть прийняті на дату підготовки управлінським персоналом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ за станом на 31.12.2013 р., а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частині визначення форми та складу статей фінансових звітів згідно МСБО 1".У відповідності до МСФЗ 8, облікова політика - це конкретні принципи, основи, домовленості, правила та процедури, прийняті підприємством для складання фінансової звітності. При виборі та застосуванні облікових політик ПАТ керується відповідними стандартами та інтерпретаціями, з урахуванням роз'яснень щодо їх застосування, випущених Радою з МСФЗ. За відсутності конкретних стандартів та інтерпретацій, керівництво ПАТ самостійно розробляє облікову політику та забезпечує її застосування таким чином, щоб інформація, яка надається у фінансовій звітності, відповідала концепції, принципам, якісним характеристикам та іншим вимогам МСФЗ.   Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку,  встановлення і доведення об'єкта до експлуатації. Основні засоби ПАТ враховуються по об'єктах. Об'єкти основних засобів класифікуються за окремими класами.  Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться  прямолiнiйним методом. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Облік і відображення у фінансовій звітності запасів складається з вартості придбання та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням. Оцінка вибуття запасів здійснюється за формулою ФІФО. Підприємство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку. Первісно довгострокові фінансові зобов'язання визнаються за справедливою вартістю. У подальшому суми фінансових зобов'язань відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки відсотку та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка.

Текст аудиторського висновку
Аудиторський висновок
(звіт незалежного аудитора)
щодо попередньої фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства
 "Готельний комплекс "Ялта-Інтурист"
 станом на 31 грудня 2012 року
м. Сімферополь 		       		        		 	                    12 квітня 2013 року
Ми провели аудит попередньої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Готельний комплекс "Ялта - Інтурист" (код ЄДРПОУ 02573711; місцезнаходження: юридична адреса: 98600, АРК, м. Ялта, вул. Дражинського,50, фактична адреса: 98600, АРК, м. Ялта, вул. Дражинського, 50; дата державної реєстрації 26.02.1997 р., дата перереєстрації в ПАТ - 14.04.2011 р.), що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалі разом - "попередня фінансова звітність"). 
Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у Примітці 2 концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ".
Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною в примітці 2. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти  вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить  суттєвих викривлень
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб'єктом господарювання попередньої фінансової  звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 
 Аудиторська думка.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
В звітності за сегментами, яка розкрита у примітці 27, інформація відносно прибутку, амортизації та сегментних активів та зобов'язань операційних сегментів приведена з використанням пропорційного методу відносно фактично отриманих доходів в розрізі операційних сегментів, що не відповідає вимогам МСФЗ 8 "Операційні сегменти", оскільки ці чинники слід розподіляти на обґрунтованій основі, зокрема - фактичної відповідності сегментам. Також інформація про географічні регіони розкрита без урахування фактичної наявності  у товариства зовнішніх клієнтів. 
Крім того, структура та форма попередньої фінансової звітності ПАТ "Г/к "Ялта - Інтурист" не може бути признана такою, що в повній мірі відповідає  вимогам МСБО 1 "Подання фінансової звітності", зокрема  у зв'язку з відсутністю подання порівняльних чинників за попередній період, а також її представлення у форматі, який затверджений діючими в Україні П(С)БО. 
Висновок
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", попередня фінансова звітність публічного акціонерного товариства "Готельний комплекс "Ялта - Інтурист" станом на 31 грудня 2012 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітці 2, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Ми звертаємо увагу на Примітку 2, яка пояснює ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фінансову звітність за 2012 рік  під час складання балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ)., може забезпечити достовірне відображення фінансового стану Публічного акціонерного товариства "Готельний комплекс "Ялта - Інтурист", результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього питання.
Попередню фінансову звітність Публічного акціонерного товариства "Готельний комплекс "Ялта - Інтурист" було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Публічного акціонерного товариства "Готельний комплекс "Ялта - Інтурист" може бути не прийнятною для інших цілей.
Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 
Висновок щодо вимог законодавчих та нормативних актів 
Висновки аудитора щодо розкриття інформації з окремих показників фінансової звітності, про стан бухгалтерського обліку та звітності.
Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1360  від 29.09.2011 р. "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)". 
Цей розділ аудиторського висновку містить думку аудитора стосовно розкриття фінансової інформації та виконання ПАТ "Г/к "Ялта-Інтурист"  інших вимог законодавства та нормативних актів.

Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства
Станом на 31.12.2012 р. чисті активи Публічного акціонерного товариства "Г/к "Ялта-Інтурист"   складають:

Рядок	Чинники	Сума на кінець звітного періоду, 
тис. грн.
1.	АКТИВИ	
1.1	Необоротні актив	180678
1.2	Оборотні активи	41130
     1.3	Усього активі	221808
2.	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	
2.1	Забезпечення наступних виплат і платежів	6647
2.2	Довгострокові зобов'язання 	23479
2.3	Поточні зобов'язання	8942
2.4	Усього зобов'язань	39068
3.	ЧИСТІ АКТИВИ (рядок 1.3 - рядок 2.4)	182740
4.	ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ, у тому числі:	182740
4.1	Статутний капітал 	84792
4.2	Резервний капітал	453
4.3. 	Нерозподілений прибуток	97495
Таким чином, станом на 31.12.2012 р. вартість чистих активів (власний капітал) ПАТ "Г/к "Ялта - Інтурист", складає 182740 тис. грн., що більш, ніж сума статутного капіталу - 84792 тис. грн. 
Таким чином, вартість чистих активів товариства відповідає вимогам чинного законодавства (статті  155 Цивільного Кодексу України).  Вартість чистих активів   акціонерного Товариства розрахована у відповідності до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств",  схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004 року № 485. 
 Відповідність фінансової звітності, що підлягала аудиту, іншій інформації, що розкривається емітентом та подається в НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.
У  зв'язку з тім, що на дату складання аудиторського висновку, інша інформація, що розкривається  емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю (Регулярна інформація емітента за 2012 рік), находиться  у підготовчій стадії, виявити, чи мають місце суттєві невідповідності між фінансовою звітністю та іншою інформацією, що розкривається емітентом, у відповідності з МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", не має можливості.
Події (дії), які можуть вплинути на фінансово - господарський стан емітента та привести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначені частиною першої статті 41 Закону України "Про цінні папери й фондовий ринок" (особлива інформація про емітента), у ПАТ "Г/к "Ялта - Інтурист" протягом 2012 року мали місце, а саме:
1.	Виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента:
1.1.	19.04.2012 р. 
звільнена посадова особа - генеральний директор Радукан Олександр Іванович
призначена посадова особа - генеральний директор Нікітенко Ганна Юхимівна
1.2.	10.05.2012 р.
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:
ТОВ "Технологічний ренесанс"  - у власності перебувало 620611330 шт. акцій - 18,297952% статутного капіталу - зменшення до 0 акцій -0%.
ТОВ "Рудне П.О.Л.Е."  - у власності перебувало 677492050 шт. акцій - 19,975009% статутного капіталу - зменшення до 0 акцій -0%.
ПАТ ЗНВКІФ "Східно - Європейський інвестиційний фонд" - у власності перебувало 62458555 шт. акцій - 18,415127% статутного капіталу - зменшення до 22683979 акцій -6,688089%
МІЛЛАРФОРД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (MILLARFORD MANAGEMENT LIMITED) - становить 169584914 акцій - 50% статутного капіталу емітента;
Консорціум "ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА" становить  84463287 акцій - 24,902948% статутного капіталу емітента
1.3.	15.05.2012 р.
звільнені посадові особи:
Голова Наглядової  ради - Пилипенко Олександр Якимович
Член Наглядової  ради - ПАТ ЗНВКІФ "Східно - Європейський інвестиційний фонд" 
Секретар Наглядової ради - Консорціум "ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА"

призначені посадові особи:
Члени Наглядової  ради - ПАТ ЗНВКІФ "Східно - Європейський інвестиційний фонд", ТОВ "Оптіма", МІЛЛАРФОРД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (MILLARFORD MANAGEMENT LIMITED)

1.4.	07.06.2012 р.
призначена посадова особа:
Голова Наглядової  ради - МІЛЛАРФОРД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (MILLARFORD MANAGEMENT LIMITED)

1.5.	11.10.2012 р.
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:
Консорціум "ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА" - у власності перебувало 84463287 шт. акцій - 24,9029% статутного капіталу - зменшення до 0 акцій -0%.
МІЛЛАРФОРД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (MILLARFORD MANAGEMENT LIMITED) - становить 169584914 акцій - 50% статутного капіталу емітента;
ВІГОРНАРО ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД/ VIGORNARO HOLDINGS LIMITED  - становить 84463287 акцій - 24,9029% статутного капіталу.

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", у разі їх виникнення, своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звітності.

Виконання значних правочинів.
Відповідно до положень частини 1 ст. 70  Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514- VI  рішення про вчинення значного правочину,  якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається Наглядовою радою. 
Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину,  перевищує 25 відсотків вартості активів за даними  останньої  річної  фінансової звітності  акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається 
загальними зборами за поданням Наглядової ради
У 2012 році значних правочинів, затвердження яких вимагало рішення Загальних зборів акціонерів, не встановлено. У 2012 році значні правочини (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності), укладання яких вимагало затвердження рішення Наглядової радою, мали місце та були затверджені відповідними рішеннями Наглядової ради.
На підставі  наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог діючого законодавства відносно виконання значних правочинів.
Стан корпоративного  управління, у тому  числі стан внутрішнього аудиту.
Органами управління АТ згідно Статуту Товариства є:
 	Загальні збори акціонерів. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства і мають право вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог діючого законодавства та Статуту товариства не менш, як раз на рік щороку не пізніше 30 квітня наступного за звітним. В 2012 році чергові загальні збори акціонерів проведені  11квітня 2012 року, позачергові загальні збори акціонерів проведені 15 травня 2012 року.
В 2013 році загальні збори акціонерів на дату складання аудиторського висновку (звіту аудитора) ще не проводилися, тому затвердження фінансової звітності загальними зборами  ще не проведено. Нова редакція Положення "Про Загальні Збори акціонерів ПАТ "г/к "Ялта-Інтурист" затверджено загальними зборами акціонерів згідно протоколу № 15/2012 від 11 квітня 2012 р.
 	Наглядова рада.  Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність Правління. Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості трьох осіб строком на 3 роки. Згідно з рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 15.05.2012 р. був переобраний склад Наглядової ради товариства.
 	 Генеральний директор. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на три роки. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради. 
- Ревізійна комісія. Згідно нової редакції Статуту Товариства для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію у складі трьох осіб. Станом на 31 грудня 2012 року Ревізійна комісія загальними зборами акціонерів не обрана. Згідно Статуту у разі відсутності Ревізійної комісії її функції може виконувати Аудитор товариства.
Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства. 
Протягом звітного періоду не відбувалось змін зовнішнього аудитора. 
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" можна зробити висновок: прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві в цілому відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту.


Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності.
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства.
Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.
Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності ПАТ "Г/к "Ялта -Інтурист" внаслідок шахрайства.
Основні відомості про аудиторську фірму.
	 Приватне підприємство "Аудиторська фірма "АМБ - АУДИТ" здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 0682, виданого   рішенням    Аудиторської   Палати   України  26  січня  2001 р. № 98,  відповідно до  рішення АПУ від 04.11.2010 р. № 221/3 термін дії свідоцтва продовжений до 04.11.2015 р. 
Код ЄДРПОУ приватного підприємства "Аудиторська фірма "АМБ - АУДИТ"  - 23195242.
Фірма розташована в м. Сімферополі по фактичній адресі: 95050, м. Сімферополь, вул. Вілар, 4, офіс 203; юридична адреса: 95034, м. Сімферополь, вул. Шполянської, 18/16, кв.38. Телефон (0652) 534-164.
Фірма внесена до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту, рішенням  Аудиторської   Палати   України № 264/3 від 31  січня  2013 р.
Фірма внесена до реєстру  аудиторів й аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових організацій, які здійснюють діяльність  на ринку цінних паперів  рішенням  ДКЦПФР  № 313 від 13.02.2007 р., зі строком дії  до 15.12.2010 р.  Термін дії Свідоцтва про внесення до вищезазначеного реєстру продовжено до 04.11.2015 р.
            Директор ПП "Аудиторська фірма "АМБ - АУДИТ" незалежний аудитор - Лисова Ольга Іванівна (сертифікат аудитора № 006353 від 13.12.2007 р., термін дії сертифіката продовжено до 13.12.2017 р.,  відповідно до   рішення   АПУ від 01.11.2012 р. № 260/2)
	Директор
ПП "Аудиторська фірма 
        "АМБ-АУДИТ"					                                      О.І. Лисова
Юридична адреса приватного підприємства "Аудиторська фірма "АМБ - Аудит": 95034,  
м. Сімферополь, вул. Шполянської, 18/16, кв.38.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Основним видом дiяльностi пiдприємства є дiяльнiсть готелiв, а також туризм (прийом i обслуговування туристiв України, СНД та далекого зарубiжжя). За звiтний перiод Товариством прийнято i обслуговано 65 470 чол., у тому числi: - iз України - 41410 чол.;  iз країн ближнього зарубiжжя - 18 141 чол.: Росія - 16 459 чол., Республіка Білорусь - 434 чол.;  iз країн дальнього зарубiжжя - 5919 чол.: Турція - 2451 чол.; Німеччина - 820 чол.  У порiвняннi з минулим роком кiлькiсть прийнятих туристiв зменьшилась на 2926 чол.  За звітний період загрузка номерного фонду готелю склала 33,6%, по відношенню до 2011 року вона зменшилась  на 6,9%.  Товариство пропонує широкий вибір послуг по організації конференцій і зустрічів: конференц-зали, конференц-обладнання, організацію банкетів, фуршетів, розважальну  програму, екскурсії, транспортне обслуговування та інші послуги.  Дiяльнiсть ПАТ г/к "Ялта-Iнтурист" знаходиться пiд впливом сезонних змiн, оскiльки попит на його послуги має сезонний характер. Значний обсяг продажу послуг припадає на третiй квартал року.   ПАТ намагається уникнути простоїв готельного господарства у мiжсезон шляхом проведення рiзних заходiв: розвитку дiлового, конгресного туризму, розробки нових турiв, додаткових послуг.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
Товариством в 2008 роцi був: - внесок у статутний фонд ТОВ "Тесляри" у розмiрi 1 129,0 тис. грн. (Фiнансування вiдбувалося за рахунок самофiнансування.) У 2008 роцi вiдбулося вiдчуження: - корпоративних прав ТОВ "Терраленд" на сумму 29 785,0 тис. грн. - внеску в статутний фонд ТОВ "Тесляри" у розмiрi 7 129,0 тис. грн. Товариство в 2009 роцi придбало пакет акцiй ВАТ Пансіонат з лiкуванням "Донбас" на суму 13 118,3 тис. грн. (Фiнансування вiдбувалося за рахунок самофiнансування.) У 2009 роцi вiдбулося вiдчуження iнвестицiйних сертифiкатiв "Автоальянс-ХХI" на суму 163,5 тис. грн

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби емiтента становлять: Земля - 43 128,0 тис. грн..; Будинки, спорудження - 94 149,0 тис. грн. Машини та устаткування - 19 438,0 тис. грн.  Транспортнi засоби - 1908,0 тис. грн. Iнструменти, прилади, iнвентар - 2 157,0 тис. грн. Iншi ОЗ - 453,0 тис. грн.; незавершене будівництво - 6201 тис. грн.  Всi ОЗ виробничого призначення - 167 434,0 тис. грн.  
 В 2012 роцi: введено в эксплуатацію нову газову котельню на суму - 13 880,2 тис. грн.; виконанi роботи по ремонту й переоснащенню номерного фонду, примiщень та фасаду готелю на суму - 5 500,0 тис. грн.; проведено ремонт закладiв харчування - 285,0 тис. грн., замiна трубопроводу морської води - 125,0 тис. грн., ремонт трубопроводу ХВС - 300,0 тис. грн., заміна системи отоплення - 1 800,0 тис. грн., ремонт пляжної зони  -   468,0 тис. грн., ремонт пральні - 300,0 тис. грн., проведено ремонт басейну, сауни - 443,0 тис. грн.  Закуплено: - технологічне устаткування - 600,0 тис. грн.;  меблі і устаткування для номерного фонду - 1 300 тис. грн..; телевізори  - 1 270,0 тис. грн;  комп'ютерне обладнання - 300,0 тис. грн.; одна одиниця автотранспорту - 695,0 тис. грн.; кондиціонери - 140,0 тис. грн., шезлонги  і обладнання для дитячої площадки  - 600,0 тис. грн.   Фiнансування вiдбувалося за рахунок кредитних коштiв, займів i самофiнансування.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Податкова полiтика уряду (високi податки ), нестабiльнiсть податкової системи та мiсцевих сборів і податкiв. Рiст цiн на авiа та з/д перевезення. Низький рiвень доходiв громадян України i СНД. Полiтична та економiчна нестабiльнiсть

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Дiяльнiсть ПАТ здiйснюється вiдповiдно до законодавства України. Протягом року ПАТ сплатило штрафи та пенi за порушення законодавства у сумi -  94,6 тис. грн.
	
.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Реiнвестування прибутку у полiпшення матерiальної бази готельного комплексу. Використання механiзмiв лiзингу, кредитування для фiнансування полiпшень матерiальної бази.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Невиконаних договорiв (контрактiв) на 01.01.2012 р. не має.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Нарощування кiлькостi корпоративних заходiв на базi ВАТ, переобладнання об'єктiв розваг та вiдпочинку, реконструкцiя номерного фонду, будівництво СПА салону. Розширення перелiку додаткових послуг, iнформатизацiя та покращення систем управлiння.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
У звiтному перiодi проводились дослiдження товариством в областi маркетингу: - аналiз, монiторинг ринку готельних послуг в Ялтi/Криму; - аналiз шляхiв реалiзацiї готельних послуг; - визначення позицiї готелю i його ресторанiв на ринку; - статистичнi дослiдження, направленi на порiвняння позицiй окремих учасникiв на ринку готельнiх послуг.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Суд: Господарський суд м. Києва; Суддя: Сіромашенко Н.В.; Справа: № 2610/27394/2012.  Позивач: ПАТ "г/к "Ялта-Інтурист"; Вiдповiдач: Прокопенко Інна Юріївна, Шапоренко Ігоря Анатолійовича;  Суть суперечки: стягнення суми боргу; Результат: повернути позивачу для подачі до належного суду.   Суд: Окружний адин. суд АРК; Суддя: Кисельова О.М.; Справа: № 801/350/13-а; Позивач: ПАТ "г/к "Ялта-Iнтурист"; Вiдповiдач: Державна налогова інспекція в м. Ялта АРК ДПС України; Суть суперечки: вiдмiна налогових повідомлень-рішень;  Результат: позов приостановлено, призначена судібно-бухгалтерска експертиза.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Товариство не має бюджетної заборгованостi, заборгованостi по сплатi заробiтної плати, по вiдрахуванням в фонди Єдиного соціального внеску.  Найважливiше  завдання для ПАТ укрiплення та розвиток материально-технiчної бази. Сертифiкат вiдповiдностi (Серiя ДЕ №628374) виданий ОС ДП "Кримстандартметрологiя" (Сiмферополь), зареєстрований у реєстрi за №UA9.019.03678-11, термiном дiї з 23.11.2011 до 23.11.2014, вiдповiдає вимогам ДСТУ 4269:2003, ДСТУ 4268:2003 р.5;6;7;8; ГОСТ 28681.3-95, ГОСТ 12.1.004-91; СНиП 2.04.01-85; ДБН В.2.2-9-99; СанПiН 42-128-4690-88 i вiдповiдає вимогам категорiї *** (три зiрки)
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента.

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів 
Власні основні засоби (тис. грн.) 
Орендовані основні засоби (тис. грн.) 
Основні засоби, всього (тис. грн.) 

на початок періоду 
на кінець періоду
на початок періоду 
на кінець періоду 
на початок періоду 
на кінець періоду 
1
3
4
5
6
7
8
1. Виробничого призначення: 
168816
165088
0
0
168816
165088
будівлі та споруди
102013
100350
0
0
102013
100350
машини та обладнання
18175
19438

0
18175
19438
транспортні засоби
1740
1908
0
0
1740
1908
інші
46888
43392
0
0
46888
43392
2. Невиробничого призначення: 
0
0
0
0
0
0
будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
інші
0
0
0
0
0
0
Усього 
168816
165088
0
0
168816
165088
Опис
-

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
1
2
3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) 
182740
151300
Статутний капітал (тис. грн.) 
84792
84792
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 
84792
84792
Опис
Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартість чистих активів - різниця рядків 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капітал - рядок 300; скоригований статутний капітал - різниця рядків 300, 360 та 370.
Висновок
Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 97948 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 97948 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн.)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0,00
X
X
у тому числі:




Зобов'язання за цінними паперами
X
0,00
X
X
у тому числі:




за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0,00
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0,00
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X

X
X
за векселями (всього)
X
0,00
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0,00
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0,00
X
X
Податкові зобов'язання
X
724,00
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0,00
X
X
Інші зобов'язання
X
31697,00
X
X
Усього зобов'язань
X
32421,00
X
X
Опис
-
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15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин
Вид інформації
1
2
3
01.03.2012
01.03.2012
Відомості про проведення загальних зборів
12.04.2012
13.04.2012
Відомості про проведення загальних зборів
19.04.2012
23.04.2012
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
10.05.2012
11.05.2012
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
15.05.2012
16.05.2012
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
07.06.2012
07.06.2012
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
11.10.2012
12.10.2012
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
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Інформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2010
1
0
2
2011
2
1
3
2012
2
1
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Так (*)
Ні (*)
Реєстраційна комісія 
X

Акціонери 

X
Реєстратор 

X
Депозитарій 

X
Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

Так (*)
Ні (*)
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так (*)
Ні (*)
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так (*)
Ні (*)
Реорганізація 

X
Внесення змін до статуту товариства 

X
Прийняття рішення про зміну типу товариства 

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; 

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства 

X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень 
X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень 

X
Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) 
ні

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради
3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
0
Кількість представників держави
0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
2
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб
3
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?
24
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так (*)
Ні (*)
Стратегічного планування

X
Аудиторський

X
З питань призначень і винагород

X
Інвестиційний

X
Інше (запишіть)
комітетів не створено
Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи створено в товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)
ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так (*)
Ні (*)
Винагорода є фіксованою сумою

X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах товариства?

Так (*)
Ні (*)
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги
X

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так (*)
Ні (*)
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк/не було обрано нового члена

X
Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи створено у вашому акіонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
ні
Кількість членів ревізійної комісії (осіб)
0
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?
0
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?*

Загальні збори акціонерів
Засідання наглядової ради
Засідання правління
Члени правління (директор) 
Ні
Ні
Ні
Загальний відділ 
Ні
Ні
Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) 
Ні
Ні
Ні
Юридичний відділ (юрист) 
Так
Так
Ні
Секретар правління 
Ні
Ні
Ні
Секретар загальних зборів 
Ні
Ні
Ні
Секретар наглядової ради 
Ні
Ні
Ні
Корпоративний секретар 
Ні
Ні
Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами 
Ні
Ні
Ні
Інше (запишіть) 
Ні
Ні
Ні
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) 
Ні
Так
Ні
Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 
Ні
Так
Ні
Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету 
Так
Ні
Ні
Ні
Обрання та відкликання голови правління 
Ні
Так
Ні
Ні
Обрання та відкликання членів правління 
Ні
Так
Ні
Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради 
Ні
Так
Ні
Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради 
Так
Ні
Ні
Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії 
Так
Ні
Ні
Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління 
Ні
Так
Ні
Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради 
Так
Ні
Ні
Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління 
Ні
Так
Ні
Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій 
Так
Ні
Ні
Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 
Так
Ні
Ні
Ні
Затвердження аудитора 
Ні
Так
Ні
Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 
Так
Так
Ні
Ні
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)
так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)
ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так (*)
Ні (*)
Положення про загальні збори акціонерів  
X

Положення про наглядову раду 

X
Положення про виконавчий орган (правління) 

X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства 

X
Положення про ревізійну комісію 

X
Положення про акції акціонерного товариства 

X
Положення про порядок розподілу прибутку 

X
Інше (запишіть) 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)?

Інформація розповсюджується на загальних зборах
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів 
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності 
Так
Так
Так
Так
Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу 
Ні
Так
Ні
Ні
Ні
Інформація про склад органів управління товариства 
Так
Так
Так
Так
Так
Статут та внутрішні документи 
Так
Ні
Так
Так
Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення 
Ні
Ні
Так
Так
Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства 
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)
так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так (*)
Ні (*)
Не проводились взагалі

X
Менше ніж раз на рік 

X
Раз на рік 

X
Частіше ніж раз на рік 
X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Так (*)
Ні (*)
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Правління або директор
X

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)
ні
З якої причини було змінено аудитора?

Так (*)
Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень 

X
Не задовольняли умови угоди з аудитором

X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів 

X
Інше (запишіть)
Аудитор не змінювався
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?

Так (*)
Ні (*)
Ревізійна комісія 

X
Наглядова рада 

X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X
Стороння компанія або сторонній консультант
X

Перевірки не проводились 

X
Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Так (*)
Ні (*)
З власнї ініціативи 

X
За дорученням загальних зборів 

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X
Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
ні



Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так (*)
Ні (*)
Випуск акцій

X
Випуск депозитарних розписок

X
Випуск облігацій

X
Кредити банків

X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились
Х
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)
не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)
так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Так (*)
Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень особи

X
Не задовольняли умови договору з особою

X
Особу змінено на вимогу:
 
акціонерів

X
суду

X
Інше (запишіть)
Особу змiнено згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, в зв'язку з вимогами законодавства України по дематерiалiзацiї акцiй
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

яким органом управління прийнятий:
д/в
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)
ні
укажіть яким чином його оприлюднено:
д/в
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 
д/в

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Товариство не є фінансовою установою

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.
-

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
-

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.
-

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.
-

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
-

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
-

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
-

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
-

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
-

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).
-

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
-

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
-

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
-

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
-

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
-

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
-

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
-

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
-

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
-

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
-


* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII


коди
Дата (рік, місяць, число)
12
12
31
Підприємство
Публічне акціонерне товариство "Готельний комплекс "ЯЛТА-IНТУРИСТ"
за ЄДРПОУ
02573711
Територія
Автономна республіка Крим
за КОАТУУ
0111900000
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство 
за КОПФГ
230
Орган державного управління
-
за СПОДУ
-
Вид економічної діяльності
Дiяльнiсть готелiв і подібних засобів тимчасового розміщування
за КВЕД
55.10
Середня кількість працівників (1)


816
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса:
98600, -, м. Ялта, вул. Дражинського, б.50
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку


за міжнародними стандартами фінансової звітності
v


Баланс

На 31.12.2012

Форма № 1
Код за ДКУД
1801001

Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи



Нематеріальні активи:



Залишкова вартість
010
334
126
Первісна вартість
011
526
538
Накопичена амортизація
012
(192)
(412)
Незавершені капітальні інвестиції
020


Основні засоби:



Залишкова вартість
030
168816
165088
Первісна вартість
031
244204
247442
Знос
032
(75388)
(82354)
Довгострокові біологічні активи:



справедлива (залишкова) вартість
035


первісна вартість
036


накопичена амортизація
037


Довгострокові фінансові інвестиції:



які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
040


Інші фінансові інвестиції
045
13118
13118
Довгострокова дебіторська заборгованість
050


Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
055
2877
2346
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
056
4097
3291
Знос інвестиційної нерухомості
057
(1220)
(945)
Відстрочені податкові активи
060


Гудвіл
065


Інші необоротні активи
070


Гудвіл при консолідації
075


Усього за розділом I
080
185145
180678
II. Оборотні активи



Виробничі запаси
100
3727
4568
Поточні біологічні активи
110


Незавершене виробництво
120


Готова продукція
130


Товари
140
2052
1715
Векселі одержані
150


Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:



чиста реалізаційна вартість
160
949
1487
первісна вартість
161
1221
1513
резерв сумнівних боргів
162
(272)
(26)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



з бюджетом
170
646
33
за виданими авансами
180
8954
1782
з нарахованих доходів
190
175

із внутрішніх розрахунків
200


Інша поточна дебіторська заборгованість
210
1602
447
Поточні фінансові інвестиції
220


Грошові кошти та їх еквіваленти:



в національній валюті
230
23642
19451
у тому числі в касі
231


в іноземній валюті
240
1041
11647
Інші оборотні активи
250


Усього за розділом II
260
42788
41130
III. Витрати майбутніх періодів
270


IV. Необоротні активи та групи вибуття
275


Баланс
280
227933
221808
Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Власний капітал



Статутний капітал
300
84792
84792
Пайовий капітал
310


Додатковий вкладений капітал
320


Інший додатковий капітал
330


Резервний капітал
340
453
453
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
66055
97495
Неоплачений капітал
360


Вилучений капітал
370


Накопичена курсова різниця
375


Усього за розділом I
380
151300
182740
Частка меншості
385


II. Забезпечення таких витрат і платежів



Забезпечення виплат персоналу
400
2420
1708
Інші забезпечення
410


Вписуваний рядок - сума страхових резервів
415


Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резерва
416


Цільове фінансування (2)
420

4939
Усього за розділом II
430
2420
6647
III. Довгострокові зобов`язання



Довгострокові кредити банків
440


Інші довгострокові фінансові зобов`язання
450


Відстрочені податкові зобов`язання
460
3170
2694
Інші довгострокові зобов`язання
470
21149
20785
Усього за розділом III
480
24319
23479
IV. Поточні зобов`язання



Короткострокові кредити банків
500


Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
510
34715

Векселі видані
520


Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
1893
3877
Поточні зобов`язання за розрахунками:



з одержаних авансів
540
1871
2913
з бюджетом
550
928
724
з позабюджетних платежів
560


зі страхування
570
2163
387
з оплати праці
580
1161
1033
з учасниками
590


із внутрішніх розрахунків
600


Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
605


Інші поточні зобов`язання
610
7163
8
Усього за розділом IV
620
49894
8942
V. Доходи майбутніх періодів
630


Баланс
640
227933
221808

(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


Примітки:
-
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коди
Дата (рік, місяць, число)
12
12
31
Підприємство
Публічне акціонерне товариство "Готельний комплекс "ЯЛТА-IНТУРИСТ"
за ЄДРПОУ
02573711
Територія
Автономна республіка Крим
за КОАТУУ
0111900000
Орган державного управління
-
за СПОДУ
-
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство 
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Дiяльнiсть готелiв і подібних засобів тимчасового розміщування
за КВЕД
55.10
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку


за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про фінансові результати

За 2012 р.

Форма № 2
Код за ДКУД
1801003

І. Фінансові результати
Стаття
Код рядка
За звітній період
За попередній період
1
2
3
4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
200200
0
Податок на додану вартість
015
(33188)
0
Акцизний збір
020



025
(829)
0
Інші вирахування з доходу
030

0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
035
166183
0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
040
(121986)
0
Валовий:



               прибуток
050
44197

               збиток
055


Інші операційні доходи
060
14813

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності
061


Адміністративні витрати
070
(10170)

Витрати за збут
080
(2885)

Інші операційні витрати
090
(8667)

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності
091


Фінансові результати від операційної діяльності:



               прибуток
100
37288

               збиток
105


Доход від участі в капіталі
110


Інші фінансові доходи
120
6768

Інші доходи (1)
130


Фінансові витрати
140
(4720)

Втрати від участі в капіталі
150


Інші витрати
160


Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
165


Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:



               прибуток
170
39336

               збиток
175


У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності
176


У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності
177


Податок на прибуток від звичайної діяльності
180
(7896)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
185


Фінансові результати від звичайної діяльності:



               прибуток
190
31440

               збиток
195


Надзвичайні:



               доходи
200


               витрати
205


Податки з надзвичайного прибутку
210


Частка меншості
215


Чистий:



               прибуток
220
31440

               збиток
225


Забезпечення матеріального заохочення
226



(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)
0


II. Елементи операційних витрат
Найменування показника
Код рядка
За звітній період
За попередній період
1
2
3
4
Матеріальні затрати
230
46433
0
Витрати на оплату праці
240
34788
0
Відрахування на соціальні заходи
250
12687
0
Амортизація
260
13276
0
Інші операційні витрати
270
36505

Разом
280
143689
0
III. Розрахунок показників прибутковості акцій
Стаття
Код рядка
За звітній період
За попередній період
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
300
339169828,00000
0,00000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
310
339169828,00000
0,00000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
320
0,09300
0,00000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
330
0,09300
0,00000
Дивіденди на одну просту акцію
340
0,00000
0,00000

Примітки:
-
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коди
Дата (рік, місяць, число)
12
12
31
Підприємство
Публічне акціонерне товариство "Готельний комплекс "ЯЛТА-IНТУРИСТ"
за ЄДРПОУ
02573711
Територія
Автономна республіка Крим
за КОАТУУ
0111900000
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство 
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Дiяльнiсть готелiв і подібних засобів тимчасового розміщування
за КВЕД
55.10
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку


за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про рух грошових коштів

За 2012 р.

Форма № 3
Код за ДКУД
1801004

Стаття
Код
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності



Надходження від: 



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
77517

Погашення векселів одержаних
015
38794

Покупців і замовників авансів
020
133162

Повернення авансів
030
284

Установ банків відсотків за поточними рахунками 
035
182

Бюджету податку на додану вартість
040


Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)
045


Отримання субсидій, дотацій
050


Цільового фінансування
060


Боржників неустойки (штрафів, пені)
070


Інші надходження 
080
9419

Витрачання на оплату:



Товарів (робіт, послуг)
090
(38670)
(     )
Авансів
095
(37490)
(     )
Повернення авансів
100
(910)
(     )
Працівникам
105
(25581)
(     )
Витрат на відрядження
110
(257)
(     )
Зобов'язань з податку на додану вартість
115
(22960)
(     )
Зобов'язань з податку на прибуток
120
(4215)
(     )
Відрахувань на соціальні заходи
125
(17554)
(     )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)
130
(10919)
(     )
Цільових внесків
140
(76)
(     )
Інші витрачання
145
(96362)
(     )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
150
4364
0
Рух коштів від надзвичайних подій
160


Чистий рух коштів від операційної діяльності
170
4364
0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності



Реалізація:



 фінансових інвестицій
180
2326

 необоротних активів
190
54

 майнових комплексів
200


Отримані:



 відсотки
210
6468

 дивіденди
220


Інші надходження
230


Придбання:



 фінансових інвестицій
240
(     )
(     )
 необоротних активів
250
(5445)
(     )
 майнових комплексів
260
(     )
(     )
Інші платежі
270
(     )
(     )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
280
3403
0
Рух коштів від надзвичайних подій
290


Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
300
3403
0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності



Надходження власного капіталу
310


Отримані позики
320


Інші надходження
330
2000

Погашення позик
340
(1353)
(     )
Сплачені дивіденди
350
(     )
(     )
Інші платежі
360
(2000)
(     )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
370
(1353)
0
Рух коштів від надзвичайних подій
380


Чистий рух коштів від фінансової діяльності
390
(1353)
0
Чистий рух коштів за звітний період
400
6414
0
Залишок коштів на початок року
410
24683

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
420
1

Залишок коштів на кінець року
430
31098
0

Примітки:
-
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коди
Дата (рік, місяць, число)
12
12
31
Підприємство
Публічне акціонерне товариство "Готельний комплекс "ЯЛТА-IНТУРИСТ"
за ЄДРПОУ
02573711
Територія
Автономна республіка Крим
за КОАТУУ
0111900000
Орган державного управління
-
за СПОДУ
-
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство 
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Дiяльнiсть готелiв і подібних засобів тимчасового розміщування
за КВЕД
55.10
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку


за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про власний капітал

За 2012 р.

Форма № 4
Код за ДКУД
1801005

Стаття
Код
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Залишок на початок року
010
84792



453
66055


151300
Коригування: 










Зміна облікової політики
020








0
Виправлення помилок
030








0
Інші зміни
040








0
Скоригований залишок на початок року
050
84792
0
0
0
453
66055
0
0
151300
Переоцінка активів: 










Дооцінка основних засобів
060








0
Уцінка основних засобів
070








0
Дооцінка незавершеного будівництва
080








0
Уцінка незавершеного будівництва
090








0
Дооцінка нематеріальних  активів
100








0
Уцінка нематеріальних  активів
110








0

120








0
Чистий прибуток (збиток) за звітній період
130





31440


31440
Розподіл прибутку: 










Виплати власникам (дивіденди)
140








0
Спрямування прибутку до статутного капіталу
150








0
Відрахування до резервного капіталу
160








0

170








0
Внески учасників: 










Внески до капіталу
180








0
Погашення заборгованості з капіталу
190








0

200








0
Вилучення капіталу: 










Викуп акцій (часток)
210








0
Перепродаж викуплених акцій (часток)
220








0
Анулювання викуплених акцій (часток)
230








0
Вилучення частки в капіталі
240








0
Зменшення номінальної вартості акції
250








0
Інші зміни в капіталі:










Списання невідшкодованих збитків
260








0
Безкоштовно отримані активи
270








0

280








0
Разом змін в капіталі
290
0
0
0
0
0
31440
0
0
31440
Залишок на кінець року
300
84792
0
0
0
453
97495
0
0
182740

Примітки:
-
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28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)


Організація  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   
 "Готельний комплекс "Ялта - Інтурист"
Примітки до попередньої фінансової звітності за МСФЗ
 за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року на 31.12.2012 р.

1.	Загальні відомості     

Підприємство засноване у 1974 році. У 1997 році  підприємство перетворено у відкрите акціонерне товариство "Готельний комплекс "Ялта - Інтурист", яке стало його правонаступником.	 Відповідно до  протоколу № 14/2011 від 05.04.2011 р. Позачергових Загальних зборів акціонерів:
в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", змінено найменування з "Відкрите акціонерне товариство "Готельний комплекс "Ялта-Інтурист" на "Публічне акціонерне товариство "Готельний комплекс "Ялта-Інтурист". Перереєстрація здійснена виконавчим комітетом Ялтинської міської Ради АР Крим 14.04.2011 р.  № 11461050019000108 (свідоцтво про державну реєстрацію № АО1 784061 від 14.04.2011 р.).
Публічне акціонерне товариство "Готельний комплекс "Ялта-Інтурист" (ПАТ "г/к "Ялта - Інтурист")  здійснює свою діяльність в Україні за адресою: 98600, АРК, м. Ялта, вул. Дражинського, 50.
Основним напрямком діяльності є діяльність готелів.
Середня кількість працівників за 2012 рік - 816 .
Всього акціонерів - 4173.
	 Акціонери, що володіють 10 % і більш акцій ПАТ "г/к "Ялта - Інтурист" станом на 31.12.2012:
 	ВІГОРНАРО ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД/ VIGORNARO HOLDINGS LIMITED  - 84463287 акцій або 24,9029% статутного капіталу;
 	MILLARFORD MANAGEMENT LIMITED -169584914 акцій або 50,0% статутного капіталу.
2. Основа надання інформації
Концептуальною основою попередньої фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2012 р., є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийняті управлінським персоналом щодо стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, наберуть чинності, і політик, які, як очікується, будуть прийняті на дату підготовки управлінським персоналом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ за станом на 31.12.2013 р., а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частині визначення форми та складу статей фінансових звітів згідно МСБО 1.
Порівняльна інформації за попередні періоди  приведена в фінансової звітності з урахуванням спільного листа НБУ, МФУ, Державної служби статистики України від 07.12.2011 р. (№№ 12-208/1757-14830, 31-08410-06-5/30523, 04/4-07/702), а саме - в звіті про фінансовий стан - на 31.12.2011 р., в інших звітах - не приведена. У відповідності до вищезазначеного листа від 07.12.2011 року публічні акціонерні товариства можуть обрати датою переходу на МСФЗ - 01.01.2011 р. або 01.01.2012 р. Керівництво Товариства вибрало датою переходу 01.01.2012 р. Це означає, що перша фінансова звітність по МСФЗ буде складатися за звітні періоди 2013 року. В 2012 році ПАТ "Г/К "Ялта - Інтурист" складає попередню фінансову звітність по МСФЗ. Це означає, що фінансова звітність ПАТ  "г/к "Ялта - Інтурист" в 2012 році складається на підставі МСФЗ. Однак, ця звітність не вважається повністю відповідною МСФЗ, так як вона відповідає не всім вимогам міжнародних стандартів. Дані попередньої фінансової звітності, складеної в 2012 році на підставі МСФЗ, будуть використані в якості порівнюваних даних для складання повних фінансових звітів по МСФЗ за звітні періоди 2013 року.


Основоположними принципами складання фінансової звітності відповідно до Принципів підготовки фінансової звітності та МСФЗ 1 є:
 	принцип нарахування (результати операцій та інших подій визнаються, коли вони здійснюються, а не коли отримані або сплачені грошові кошти, і відображаються у фінансовій звітності того періоду, до якого вони відносяться);
 	безперервність (фінансова звітність складається на основі припущення, що підприємство є безперервно діючим і залишається чинним в майбутньому).
Фінансова звітність ПАТ складається у відповідності з основними якісними характеристиками, визначеними Принципами підготовки фінансової звітності та МСФЗ 1:
o	доречність (суттєвість);
o	достовірність (правдиве уявлення, нейтральність, повнота).


Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше. Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".
Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі інформації про активи, зобов'язання, капіталі, господарські операції та результати діяльності ПАТ за даними бухгалтерського обліку на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ.
Звіряння власного капіталу та прибутку або збитку
Підприємство вперше прийняло МСФЗ у 2012 році, датою переходу на МСФЗ було 1 січня 2012 року.
Узгодження власного капіталу станом на 01 січня 2012 року (дата переходу на МСФЗ) представлено наступним чином:


Статті	По-яснен-ня
	Попередні П(С)БО	Виправ-лення помилок	Вплив переходу 
на МСФЗ	
МСФЗ
1	2	3	4	5	6
Нематеріальні активи	1	349	0	          (15)	334
Незавершені капітальні інвестиції	2,3	20632	0	(20632)	0
Основні засоби	2,4,5 	149412	0	  19404	168816
Інвестиції до погашення		13118	0	0	13118
Інвестиційна нерухомість		2877	0	         0	2877
Усього, непоточних активів		186388	0	   (1243)	185145
Запаси	3,6 	6208	0	(429)	5779
Торговельна та інші дебіторська заборгованість	7,8,9,
10,11  	11329	(70)	1067	12326

Інші активи	10	410	0	 (410)	0
Витрати майбутніх періодів	11	 5096	0	(5096)	0
Грошові кошти та еквіваленти грошових коштів		24683	0	0	24683
Усього поточних активів		47726	     (70)	(4868)	42788
Усього, активів		234114	    (70)	(6111)	227933
Відстрочені податкові зобов'язання	14 	588	0	2582	3170
Інші довгострокові зобов'язання 	13	41247	0	(20098)	21149
Забезпечення виплат персоналу		2420	0	0	2420
Інші забезпечення		0	0	0	0
Доходи майбутніх періодів		0	0	0	0
Короткострокові позики		0	0	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 		34715	0	0	34715
Торговельна та інші кредиторська заборгованість	10	12447	0	(1520)	10927
Поточна заборгованість з бюджетом	10	933	0	(5)	928
Поточні зобов'язання зі страхування		2163	0	0	2163
Поточні зобов'язання з оплати праці		1161	0	0	1161
Усього, зобов'язань		95674	0	(19041)	76633
Разом, активи мінус зобов'язання		138440	(70)	           12930	151300
Статутний капітал		84792	0	0	84792
Емісійний дохід		0	0	0	0
Резерв переоцінки основних засобів	12	40031	0	(40031)	0
Резервний капітал 		453	0	0	453
Безоплатно одержані необоротні активи		0	0	0	0
Нерозподілені прибутки/збитки	15	13164	 0	52891	66055
Разом, власний капітал		138440	0	12860	151300
Всього зобов'язань разом з власним капіталом 		234114	0	(6181)	227933
Пояснення до узгодження власного капіталу на дату переходу на МСФЗ
1	Списання нематеріальних активів, невідповідних критеріям визнання
2	Пере класифікація незавершеного будівництва до основних засобів, списання активів, невідповідних критеріям визнання
3	Пере класифікація незавершеного будівництва до запасів (в часті будівельних матеріалів)
4	Пере класифікація основних засобів, списання активів, невідповідних критеріям визнання
5	Донарахування амортизації  (зносу) по основним засобам, які були введені в експлуатацію  в поточному році
6	Списання запасів, невідповідних критеріям визнання
7	Визнання витрат у відповідному періоді
8	Списання дебіторської заборгованості, невідповідної критеріям визнання
9	Визнання резерву сумнівних боргів відповідно до МСФЗ
10	Коригування дебетового сальдо рахунку 643 та кредитового сальдо рахунку 644 на суму розрахунків з ПДВ та на суму  іншої дебіторської та іншої кредиторської заборгованості (авансів виданих та отриманих) відповідно до МСФЗ, списання активів та зобов'язань, не відповідних критеріям визнання
11	Пере класифікація витрат майбутніх періодів в склад поточної дебіторської заборгованості
12	Пере класифікація іншого додаткового капіталу з віднесенням на нерозподілений прибуток
13	Дисконтування інших довгострокових зобов'язань 
14	Нарахування відстрочених податків за МСФЗ
15	Коригування нерозподіленого прибутку

Узгодження власного капіталу на 31 грудня 2012 року та прибутку за рік, що закінчився цією датою у фінансовій звітності за (П(с)БО) та за МСФЗ, надане наступним чином:


Найменування	2012
	Капітал	Прибуток
Звітність за П(с)БО	176750	38310
Виправлення помилок	0	(70)
Відстрочені податки	(1574)	1008
Списання активів, які не відповідають критеріям визнання	(4802)	0
Переоцінка основних засобів	0	0
Зміна справедливої вартості інвестиційної нерухомості	0	0
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів	16054	654
Інші (нетто)	(3688)	(8462)
Звітність за МСФЗ	182740	31440


Звіт про рух грошових коштів
Перехід на МСФЗ не привів до коригувань у звіті про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року.

Використання оцінок та припущень
При підготовці фінансової звітності Підприємство робить оцінки та припущення, які мають вплив на визначення суми активів та зобов'язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок. Оцінки, які особливо чутливі до змін, стосуються резерву на покриття збитків від знецінення дебіторської заборгованості, а також вартості запасів.
Основні припущення стосовно майбутнього та інших ключових джерел виникнення невизначеності оцінок на дату балансу, які мають значний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартість активів та зобов'язань протягом наступного фінансового періоду, представлені таким чином:
тис. грн.
31.12.2012	

Торгова та інша дебіторська заборгованість
(з урахуванням авансів отриманих та др.)                  3749	
Запаси                                                                    6283	

Функціональна валюта
Функціональною валютою фінансової звітності Підприємства є українська гривня.

3. Основні принципи бухгалтерського обліку


Положення "Про облікову політику ПАТ "г/к "Ялта - Інтурист" розроблено відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності / бухгалтерського обліку (МСФЗ / МСБО).
У відповідності до МСФЗ 8, облікова політика - це конкретні принципи, основи, домовленості, правила та процедури, прийняті підприємством для складання фінансової звітності.
При виборі і застосуванні облікових політик ПАТ керується відповідними стандартами та інтерпретаціями, з урахуванням роз'яснень щодо їх застосування, випущених Радою з МСФЗ. За відсутності конкретних стандартів та інтерпретацій, керівництво ПАТ самостійно розробляє облікову політику та забезпечує її застосування таким чином, щоб інформація, яка надається у фінансовій звітності, відповідала концепції, принципам, якісним характеристикам та іншим вимог МСФЗ.
 Облікова політика не підлягає зміні, за винятком таких випадків:
o	зміна облікової політики вимагається стандартом МСФЗ або інтерпретацією; або
o	зміна облікової політики призведе до того, що у фінансовій звітності буде представлена більш надійна і доречна інформація.
У разі опублікування нового стандарту МСФЗ, зміни облікової політики здійснюється відповідно до його перехідними положеннями. Якщо новий стандарт не містить перехідних положень або перегляд облікової політики здійснюється добровільно, то зміна застосовується перспективно.

Критерії визнання елементів фінансової звітності.

 Активи - ресурси, контрольовані ПАТ, у результаті подій минулих періодів від яких ПАТ очікує отримання економічної вигоди в майбутньому.
Зобов'язання - поточна заборгованість підприємства, що виникла в результаті подій минулих періодів, врегулювання якої призведе до відтоку ресурсів, що містять економічну вигоду.
Капітал - що залишається частка в активах ПАТ після вирахування всіх її зобов'язань.
Дохід - прирощення економічних вигод протягом звітного періоду, у формі припливу (або збільшення) активів або зменшення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу, не пов'язаного з внесками власників.
Витрати - зменшення економічних вигод протягом звітного періоду, що відбувається у формі відтоку активів або збільшення зобов'язань, що спричиняють зменшення капіталу, не пов'язаного з його розподілом між власниками (акціонерами).
Визнанням у фінансовій звітності підлягають ті елементи, які:
- Відповідає визначенням одного з елементів; та
- Відповідає критеріям визнання.
Критерії визнання:
  Існує ймовірність отримання або відтоку майбутніх економічних вигод, пов'язаних з об'єктом, визначення яких елемента;
  Об'єкт має вартість або оцінку, яка може бути достовірно оцінити.
 Вважаються активами ті об'єкти, які не використовуються в основній діяльності, але від яких очікується отримання економічних вигод у разі їх реалізації третім особам.
Основний базисної оцінкою для елементів фінансової звітності, якщо не передбачено окремими МСФЗ, вважати історичну вартість (собівартість).
Для складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ керівництво проводить оцінку активів, зобов'язань, доходів та витрат на основі принципу обачності.


Визнання та оцінка фінансових інструментів
Підприємство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
Підприємство визнає такі категорії фінансових інструментів:
"	фінансовий актив, доступний для продажу;
"	інвестиції, утримувані до погашення;
"	дебіторська заборгованість;
"	фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою вартістю.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Підприємство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.

Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та рахунків у банках.


Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість, визнається як фінансові активи (за вийнятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. 
Для цілей фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується як поточна (одержання очікується протягом поточного року або операційного циклу) або як довгострокова (дебіторська заборгованість, яка не може бути класифікована як поточна).
Після первісного визнання  довгострокова дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою собівартістю, із застосуванням методу ефективного відсотка. Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів.  Фактори, які Підприємство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. 
Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується, і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.
У фінансовій звітності короткострокова дебіторська заборгованість оцінюється та відображається за чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації дебіторської заборгованості оцінюється з урахуванням наданих знижок, повернень товарів та безнадійної заборгованості. Довгострокова дебіторська заборгованість (крім відстрочених податків на прибуток) враховується в залежності від її виду по амортизованої або по дісконтіруємої вартості.
Фінансові активи, доступні для продажу
До фінансових активів доступних для продажу, Підприємство відносить інвестиції в акції, якщо відсоток володіння менш 20%, та  якщо відсоток володіння більш, ніж 20%, але підприємство не признається асоційованим, у зв'язку з відсутністю суттєвого впливу інвестора на об'єкт інвестування. Після первісного визнання Підприємство оцінює їх за справедливою вартістю. Результати від зміни справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнаються прямо у власному капіталі з відображенням у звіті про зміни у власному капіталі, за винятком збитків від зменшення корисності та збитків від іноземної валюти, доки визнання фінансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний раніше у власному капіталі, слід визнавати у прибутку чи збитку.
Якщо існує об'єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капіталу и визнається у прибутку чи збитку. Неринкові акції, справедливу вартість яких неможливо визначити, обліковуються за собівартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.
Фінансові активи, утримувані до погашення
До фінансових активів, утримуваних до погашення, Підприємство відносить облігації та векселі, що їх Підприємство має реальний намір та здатність утримувати до погашення. Після первісного визнання Підприємство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.

Фінансові зобов'язання
Первісно довгострокові фінансові зобов'язання визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов'язань відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка.
Первісно короткострокові фінансові зобов'язання визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі договорів.
 У подальшому суми фінансових зобов'язань відображаються в сумі договорів,  в зв'язку з дією договорів до 1 року. 
Згортання фінансових активів та зобов'язань
Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Підприємство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно

Зобов'язання і резерви.

Облік і визнання зобов'язань та резервів у ПАТ здійснюється відповідно до МСБО 37.  
Зобов'язання ПАТ, класифікується на довгострокові (строк погашення понад 12 місяців) і поточні (термін погашення до 12 місяців).
Довгострокові зобов'язання (крім відстрочених податків на прибуток) відображаються в залежності від виду або по амортизованою або за дисконтованою вартістю.
Поточна кредиторська заборгованість обліковується і відображається в Балансі за первісною вартістю, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг.
ПАТ здійснює переказ частини довгострокової кредиторської заборгованості до складу короткострокової, коли за станом на дату Балансу за умовами договору до повернення частини суми боргу залишається менше 365 днів.
Резерви визнаються, якщо ПАТ в результаті певної події в минулому має юридичні або фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшим ступенем імовірності буде потрібно відтік ресурсів, і які можна оцінити з достатньою надійністю.

Запаси
Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до МСБО 2. 
Собівартість придбаних у третіх осіб запасів складається з вартості придбання та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням. Переоцінка товарно-матеріальних цінностей не проводиться.
Оцінка вибуття запасів здійснюється за формулою ФІФО. Реалізація проводиться за договірними цінами.
Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації - це можлива ціна реалізації в ході звичайної діяльності ПАТ за вирахуванням розрахункових витрат по продажу.
У тому випадку, коли чиста вартість реалізації сировини і матеріалів нижче собівартості, а ціна реалізації готової продукції не змінилася, зниження вартості сировини і матеріалів у звітності не відображається.
Запаси, які не приносять підприємству економічних вигод в майбутньому, признаються неліквідами і списуються (в фінансової звітності за МСФЗ не відображаються).

Основні засоби
Основні засоби ПАТ враховуються і відображаються у фінансовій звітності підприємства відповідно до МСБО 16 "Основні засоби". Підприємство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких  більше 2500 грн. (до 31.12.2011 р. - більше 1000 грн.).
Основні засоби ПАТ враховуються по об'єктах. Об'єкти основних засобів класифікуються за окремими класами.
Придбані основні засоби оцінюються за первісною вартістю, яка включає в себе вартість придбання і всі витрати пов'язані з доставкою і доведенням об'єкта до експлуатації.
Виготовлені власними силами об'єкти основних засобів оцінюються за фактичними прямим витратам на їх створення. У момент введення в експлуатацію їх вартість порівнюється з вартістю відшкодування відповідно до МСБО 36 "Зменшення корисності активів".
Строк корисного використання по групах однорідних об'єктів основних засобів визначається комісією з приймання основних засобів при введенні об'єкта в експлуатацію та згідно наказу затверджується керівництвом ПАТ. При встановленні термінів враховуються критерії: а) очікуване використання об'єкта з урахуванням його потужності або продуктивності;    б) фізичний та моральний знос та ін. При необхідності строк корисного використання основних засобів переглядається щорічно за результатами річної інвентаризації.
Земельні ділянки, які придбані у власність ПАТ, відображаються у фінансової звітності за вартістю придбання. Відповідно до законодавства України окремі земельні ділянки, на яких ПАТ здійснює свою діяльність, є власністю держави, та в балансі ПАТ не відображаються.

Вартість, яка амортизується визначається, як первісна або переоцінена вартість основних засобів за мінусом їх ліквідаційної вартості. Амортизація проводиться до досягнення залишкової вартості об'єкта його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів приймається рівною нулю.
У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. 
Подальші витрати.
Підприємство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне та технічне обслуговування об'єкта та ремонт (за винятком ремонтів, які призводять к збільшенню

економічних вигод у майбутньому), а  визнає їх в прибутку чи збитку, коли вони понесені. Витрати на ремонт, які призводять к збільшенню економічних вигод у майбутньому, відносяться на збільшення балансової вартості об'єкта основних засобів. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу. Зокрема, вартість суттєвих оновлень і вдосконалень основних засобів капіталізується. Якщо при заміні одного з компонентів складних об'єктів основних засобів (капітальному ремонті), або будь-якому переобладнанні виконані умови визнання матеріального активу, то відповідні витрати додаються до балансової вартості складного об'єкта, а операція по заміні розглядається як списання старого компонента
Амортизація основних засобів.
Амортизація основних засобів Підприємства нараховується прямолінійним методом з використанням таких щорічних норм:
будівлі	                         -   5 %;
споруди	                             - 6,67%
передавальні пристрої	                              - 10%
машини та обладнання (крім нижченаведених)	                          - 20% 
електронно-обчислювальні машини,
інші машини для автоматичного оброблення інформації, 
пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, 
інші інформаційні системи та засоби забезпечення зв'язку, 
та інше офісне обладнання		                    	- 50%
транспортні засоби				- 20%
інструменти, прилади, інвентар, меблі				- 25 %
Інші основні засоби				- 8,33%.
Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності, згідно з МСБО 38 "Нематеріальні активи".
Об'єкти нематеріальних активів класифікуються за окремими групами:
o	патенти;
o	авторські права (в т.ч. на програмне забезпечення);
o	ліцензії.
Програмне забезпечення, яке є невіддільним і необхідним для забезпечення роботи основних засобів, враховується в складі цих об'єктів.
 Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу з використанням щорічної норми 50%. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Підприємство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Підприємство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не
обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Підприємство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.
Інвестиційна нерухомість
До інвестиційної нерухомості Підприємство відносить частини будівель, утримувані з метою отримання орендних платежів, а не для використання у наданні послуг чи для адміністративних цілей або продажу в звичайному ході діяльності. Якщо будівлі включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесі діяльності Підприємства або для адміністративних цілей, то в бухгалтерському обліку такі частини об'єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо. Інвестиційна нерухомість первісно оцінюється за собівартістю, включаючи витрати на операцію.
У подальшому інвестиційна нерухомість оцінюються за її собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.

Оренда.

При наданні в операційну оренду майна ПАТ, суми, що підлягають отриманню від орендаря, відображаються як інший операційний дохід у сумі нарахованих поточних платежів. 
Орендні платежі по операційній оренді відображаються в звіті про фінансові результати протягом відповідного періоду оренди.
 
Довгострокові необоротні активи, призначені для продажу
Підприємство класифікує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Необоротні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.
Податки на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Підприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.
Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Підприємство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об'єднання бізнесу.
Підприємство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Підприємство має теперішню заборгованість внаслідок минулої події, існує ймовірність, що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.
Виплати працівникам
Підприємство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Підприємство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність, як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.
Пенсійні зобов'язання
Відповідно до українського законодавства, Підприємство утримує внески із заробітної плати працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та  зароблена відповідна заробітна платня. 
Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.
Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.
Витрати за позиками
Витрати за позиками, які не є часткою фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. 
Операції з іноземною валютою
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.
Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземною валюті, відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.

Підприємство використовувало обмінні курси на дату балансу:
31.12.2012	31.12.2011
Гривня/1 долар США	7,993	7,9898
Гривня/1 євро	10,537172	10,298053
Умовні зобов'язання та активи.
Підприємство не визнає умовні зобов'язання. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Підприємство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним.
Власний капітал

Статутний капітал, включає в себе внески учасників. Сума перевищення справедливої вартості отриманих коштів над номінальною вартістю частки учасника відображається як емісійний дохід.
ПАТ визнає резервний фонд в складі власного капіталу, сформований відповідно до Статуту підприємства.
ПАТ нараховує дивіденди учасникам, і визнає їх як зобов'язання на звітну дату тільки в тому випадку, якщо вони були оголошені до звітної дати включно.
Порядок розподілу накопиченої прибутку встановлюється Зборами учасників.

Події, що відбулися після звітної дати.

Керівництво ПАТ визначає порядок, дату підписання фінансової звітності та осіб уповноважених підписувати звітність.
При складанні фінансової звітності ПАТ враховує події відбулися після звітної дати та відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСБО 10.
Прийняття нових стандартів.
"При складанні фінансової звітності Підприємство застосувало всі нові і змінені стандарти й інтерпретації, затверджені РМСБО та КМТФЗ, які належать до його операцій, а також стандарти та інтерпретації, які, як очікується, наберуть чинності, і політики, які, як очікується, будуть прийняті на дату підготовки управлінським персоналом першого повного пакету звітності за МСФЗ станом на 31 грудня 2013 року. У відповідності до вимог МСБО 1"Подання фінансової звітності"  Підприємство прийняло рішення подавати інформацію про сукупний дохід у одному звіті - Звіті про сукупний дохід.
Стандарти та інтерпретації, які були прийняті, але ще не набули чинності

МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" (перша частина) набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2015 або пізніше. Перша частина МСФЗ 9 впроваджує нові вимоги до класифікації та оцінки фінансових активів. Підприємство наразі оцінює вплив цього стандарту на фінансову звітність Підприємства.



							( в тис. грн.)
4. Дохід від реалізації
Стаття	2012
Дохід від реалізації послуг по розміщенню клієнтів	 95077
Дохід від реалізації товарів (у зв'язку з наданням послуг по харчуванню)	66116
Дохід від реалізації інших послуг готелю	   4990
Всього доходи від реалізації	     166183

5. Собівартість реалізації
Стаття	2012
Виробничі витрати	
Сировина та витратні матеріали	44057
Витрати на персонал	40594
Амортизація	11757
Зміни у залишках незавершеного виробництва та готової продукції	0
Інші	         25578
Всього	121986

6. Інші операційні  доходи та витрати	
Інші доходи	2012 рік
Прибуток від реалізації іноземної валюти	152
Доходи від операційної оренди активів	6743
Доходи від реалізації інших оборотних активів	78
Штрафи, пені	133
Доходи від курсових різниць	3214
Доходи від використання пільги по податку на прибуток	1537
Інші доходи	2956
Всього	14813
Інші витрати	2012 рік
Витрати від операційної оренди активів	828
Витрати від реалізації інших оборотних активів          	  19
Витрати від використання пільги по податку на прибуток	        1537
Штрафи, пені	  419
Інші витрати	2005
Витрати від курсових різниць	3214
Зменшення корисності оборотних активів та вибуття оборотних активів, які не відповідають критеріям активу	 355
Списання необоротних активів	 290
Всього	  8667


7. Витрати на збут
Стаття	2012
Матеріальні витрати	  329
Витрати на персонал	1463
Амортизація	   77
Інші 	        1016
Всього 	2885

8. Адміністративні витрати
Стаття	2012
Матеріальні витрати 	  458
Витрати на персонал 	4743
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів 	1111
Інші	        3858
Всього 	10170

9. Фінансові доходи та витрати	
	2012
Процентні доходи	
Відсотки на депозитних та поточних рахунків в банках	6649
Всього процентні доходи	6649
Інші фінансові доходи	
Прибуток від реалізації фінансових активів	119
Всього фінансові доходи	6768
Процентні витрати	
Банківські кредити та овердрафти	1256
Всього процентні витрати	1256
Інші фінансові витрати	
Амортизація дисконту інших фінансових зобов'язань 	3464
Всього фінансові витрати	4720

10. Податок на прибуток 
Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період:
                                                                                              31.12.2012        %
Прибуток до оподаткування	              39336 
Прибуток до оподаткування від припиненої діяльності                            0	
Всього прибуток до оподаткування	              39336 	 100
Податкова ставка	                 21%	
Податок за встановленою податковою ставкою	                8260	   21,0
Податок від патентованої діяльності	                      111               0,3
Податковий вплив витрат, які не зменшують прибуток до оподаткування     651	     1,7
Ефект податкових пільг 
(податок від прибутку, звільненого від оподаткування)                                  (5768)           (14,7)
Витрати з податку на прибуток	                3254	    8,3

Поточні витрати з податку на прибуток	                3730	
Відстрочений податок на прибуток    	                (476)	
Витрати з податку на прибуток	                3254	
в т.ч.:
-	витрати з податку на прибуток від діяльності,
що триває	                3254	
-	(відшкодування) з податку на прибуток
від припиненої діяльності	                     0	
Тимчасові різниці, які підлягають вирахуванню	                 5770	
Тимчасові різниці, які підлягають оподаткуванню                  (19948)	
Чисті тимчасові ризниці, які підлягають оподаткуванню	    (14178)	
Чисті відстрочені податкові зобов'язання  (19%)	                (2694)	
Відстрочені податкові зобов'язання	            31.12.2012	
На початок періоду	                  3170	
Відстрочені витрати з податку                                                          (476)	
	
На кінець періоду  (на 31.12.2012 р.)	             2694	
Відстрочені податки відображають чистий податковий ефект від тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і зобов'язань для цілей фінансової звітності і для цілей оподаткування. Тимчасові різниці в основному пов'язані з балансової вартістю певних активів. Ефект податкових пільг пов'язаний з тимчасовим звільненням від оподаткування прибутку готелів. 

11.	Збитки від необоротних активів, призначених для продажу.
Станом на 31.12.2012 Підприємство не має необоротних активів, призначених для продажу. 

12. Нематеріальні активи 

За історичною вартістю	Нематеріальні активи	Незавершене будівництво	Всього
Справедлива вартість на дату переходу на МСФЗ на 01.01.2012	334	0	334
Вибуття	0	0	0
Надходження	59	0	59
Амортизація	267	0	267
31 грудня 2011 року	334	0	334
31 грудня 2012 року	126	0	126
Чиста балансова вартість	126	0	126
31 грудня 2012 року	126	0	126
31 грудня 2011 року	334	0	334





13. Основні засоби 


За історичною вартістю	Земля	Будівлі	Маши
ни та обладнання	Транс
порт	Меблі та прилад
дя	Інші основні засоби	Незавершене будів
ництво	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Справедлива вартість на дату переходу на МСФЗ на 01.01.2012	43424	79067	18175	1740	5543	798	20069	168816
Надходження	0	0	0	   0	0	0	13864	13864
Переміщення з незавершеного будівництва	0	17835	8413	596	767	0	(27611)	0
Переміщення з/в інвестиційну нерухомість	(296)	827	0	0	0	0	0	531
Вибуття у зв'язку з невідповідністю критеріям активу	0	0	(1616)	0	(3361)	(299)	(121)	(5397)
Вибуття	0	(138)	(68)	0	(50)	(2)	0	(258)
Амортизація	0	(5788)	(5466)	(428)	(742)	(44)	0	(12468)
31 грудня 2012 року	43128	91803	19438	1908	2157	 453	6201	165088
Чиста балансова вартість								0
31 грудня 2011 року	43424	79067	18175	1740	5543	798	20069	168816
31 грудня 2012 року	43128	91803	19438	1908	2157	 453	6201	165088
Станом на 31 грудня 2011 року у складі основних засобів повністю зношені основні засоби становлять 121 тис. грн.

14. Інші довгострокові фінансові активи (Інвестиції , доступні для продажу)

У складі інших довгострокових фінансових активів (інвестицій, доступних до продажу) відображені інвестиції в акції  Приватного акціонерного товариства "Пансіонат з лікуванням "Донбас" (пакет акції, якім володіє підприємство, складає 21,0713%) на загальну суму 13118 тис. грн.  (на 31.12.2011 р. та на 31.12.2012 р.). Однак керівництвом ПАТ "г/к "Ялта -Інтурист" прийнято рішення відносно не признання ПрАТ "Пансіонат з лікуванням "Донбас" асоційованим підприємством,  оскільки    інвестор не має суттєвого впливу на ПрАТ, а саме:
а) станом на 31.12.2012 року інвестор не має представництва в раді директорів або в аналогічному керівному органі об'єкта інвестування;


б) інвестор не приймає участь у процесах розробки політики у ПрАТ, у тому числі участь у прийнятті рішень щодо дивідендів або інших виплат;

в) в 2012 році суттєві операції між інвестором та об'єктом інвестування не проводилися, за винятком наявності на балансі ПАТ станом на 31.12.2011 р. та 31.12.2012 р. непогашеної довгострокової кредиторської заборгованості, відображеної в складі інших довгострокових зобов'язань (по дисконтованої вартості), що розкрито у примітки   21;

г) взаємообмін управлінським персоналом або надання необхідної технічної інформації не проводилося.
Відповідно, у зв'язку з не признанням даного підприємства асоційованим,  вищезазначена інвестиція не враховується згідно з методом участі в капіталі, а признається інвестицією до погашення. 
У зв'язку з відсутністю активного ринку щодо акцій ПрАТ  "Пансіонат з лікуванням "Донбас" інвестиції до погашення обліковуються за собівартістю, а саме 13118 тис. грн., з урахуванням збитків від зменшення корисності. Збитки від зменшення корисності станом на 31.12.2012 р. по вищезазначеної інвестиції не встановлені.  

15. Інвестиційна нерухомість

Найменування	31 грудня 2012
На початок періоду 31.12.2011	2877
Зміна справедливої вартості	0
Переміщення з /в основних засобів	(531)
На кінець періоду 31.12.2012	2346

16. Запаси


Найменування	31 грудня 2012	31 грудня 2011
Виробничі запаси (за історичною собівартістю)	4568	3727
Товари (за історичною собівартістю)	     1715	2052
Всього запаси	6283	5779

Станом на 31 грудня 2012 р. (в цілях складання звітності за МСФЗ) підприємство  списало з балансу запаси, які не відповідають критерію активів, загальною вартістю 340 тис. грн.




17. Торговельна та інша дебіторська заборгованість

	Найменування	31 грудня 2012 	31 грудня 2011
1.1.	Торговельна дебіторська заборгованість	1513	1221
1.2.	Резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості	(26)	(272)
1.3.	Чиста вартість	1487	949
2.1.	Аванси видані	3105	10264
2.2.	Резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості	(1323)	(1310)
2.3.	Чиста вартість	1782	8954
3.	Розрахунки з бюджетом	33	646
4.1.	Інша поточна дебіторська заборгованість	1996	3109
4.2.	Резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості	(1549)	(1507)
4.3	Чиста вартість	447	1602
5.	Всього первісна вартість дебіторської заборгованості	6647	15240
6.	 Всього резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості	        (2898)	        (3089)
7	Всього чиста вартість торговельної та іншої дебіторської заборгованості	          3749	        12151
Дебіторська заборгованість підприємства не має забезпечення. Станом на 31 грудня 2012 р. (в цілях складання звітності за МСФЗ) підприємство  списало з балансу дебіторську заборгованість, яка не відповідає критерію активів, загальною вартістю 52 тис. грн. Також у зв'язку з коригуваннями по МСФЗ вартість авансів виданих зменшена на вартість податкових розрахунків по ПДВ (по податковому кредиту). 
Аналіз дебіторської заборгованості (по первісній вартості (без урахування заборгованості з бюджетом)), представлений наступним чином:
	31 грудня 2012
До 30 днів	3206
30-60 днів	253
60-90 днів	153
90-120 днів	27
120-240 днів 	11
240-365 днів	164
Більше 1 року	1366
Більше 2 років	1434
Всього	6614
Прострочена дебіторська заборгованість (по первісної вартості) складає 2800 тис. грн. (зі строком більше 1 року и більше 2 років). Прострочена дебіторська заборгованість, по якої не створений резерв під зменшення корисності, станом на 31 грудня 2012 року відсутня.
Станом на 31 грудня 2012 років торговельна та інша дебіторська заборгованість була знецінена на індивідуальній основі. Зміни у резервах під торговельну та іншу дебіторську заборгованість представлено нижче.
Найменування	2012 рік
Резерв на початок періоду (на 31.12.2011р.)	(3089)
Збільшення	               (86)
Списання активів за рахунок резерву	              277
Резерв на кінець періоду (на 31.12.2012р.)	             (2898)

18. Грошові кошти

Найменування	31 грудня 2012
Каса та поточні рахунки в банках, грн.	  9451
Каса та поточні рахунки в банках в іноземній валюті (приведені в гривневім еквіваленті)	 1768
Депозитні рахунки в банках, грн.	10000
Депозитні рахунки в банках в іноземній валюті (приведені в гривневім еквіваленті)	9879
Всього	31098
19. Статутний та резервний капітал
Станом на 31 грудня 2012 року  та на 31 грудня 2011 року зареєстрований та сплачений капітал складався з  339 169 828 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (25 копійок) на загальну суму 84 792 457 грн.  Форма існування акцій - бездокументарна. 
Резервний капітал створений в попередні звітні періоди згідно з діючій  на момент створення редакцією Статуту товариства. Резервний капітал станом на 31.12.2012 р.  складає 453 тис. грн. В  2012 році   збільшення резервного капіталу не призводилося, покриття збитків за рахунок резервного капіталу не здійснювались (оскільки підприємство отримало прибуток в звітному році).

20. Короткострокові забезпечення та цільове фінансування.

Найменування	31 грудня 2012	31 грудня 2011
Забезпечення: 		
Резерв відпусток	1708	2420
Всього	             1708	  2420
Цільове фінансування:
		
Короткострокове (залогова вартість від підрядників, які оказують виконання ремонтних та БМР)	708	0
Довгострокове (пільга по податку на прибуток по здійсненню діяльності готелів)	4231	0
Всього цільове фінансування	4939	0
21. Довгострокові зобов'язання (Інші довгострокові фінансові зобов'язання)

Інші довгострокові зобов'язання станом на 31.12.2012 р. представлені довгостроковою заборгованістю, яка виникла в 2011 році, внаслідок підписання угод про відступлення  прав вимоги. 

№ з/п	Номер договору і дата	Кредитор	Номінальна вартість на дату виникнення, тис. грн.	Строк повернення
1	Договір відступлення права вимоги № 1/П від 30.03.2011 р.	ВАТ "Пансіонат з лікуванням "Донбас" (в 2012 році  -  ПрАТ "Пансіонат з лікуванням "Донбас")	18 635	30 березня 2016 р.
2	Договір відступлення права вимоги № 2/П від 30.03.2011 р.	ВАТ "Пансіонат з лікуванням "Донбас" (в 2012 році  -  ПрАТ "Пансіонат з лікуванням "Донбас")	24035	30 березня 2016 р.
	УСЬОГО		42670	
 
Станом на 31.12.2012 р. було фактично погашено вищезазначених зобов'язань на суму 5251 грн. Номінальна вартість даних зобов'язань станом на 31.12.2012 р. складає 37419 тис. грн.
	В цілях складання звітності за МСФЗ підприємство відобразило в  балансі вищезазначену довгострокову заборгованість (без урахування сум поточного погашення  - в сумі непогашеної заборгованості станом на 31.12.2012 р.) по справедливій вартості з використанням ефективної відсоткової ставки 20%. Станом на 31.12.2012 р. ця довгострокова заборгованість  відображена  по амортизованої собівартості, яка складає 20785 тис. грн.  В складі фінансових витрат (примітка 9) за 2012 рік  відображена сума амортизації дисконту по довгостроковим зобов'язанням у розмірі 3464 тис. грн. 

22. Поточні зобов'язання (торговельна та інша кредиторська заборгованість)

Найменування		31 грудня 2012	31 грудня 2011
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 		0	34715
Торговельна кредиторська заборгованість		3877	1893
Інші поточні зобов'язання 		8	7163
Розрахунки з бюджетом		724	928
Одержані аванси		2913	1871
Заробітна плата та соціальні внески		1420	3324
Всього кредиторська заборгованість		8942	49894
Станом на 31 грудня 2012 р. у зв'язку з коригуваннями по МСФЗ вартість авансів отриманих зменшена на вартість податкових розрахунків по ПДВ (по податковим зобов'язанням).
23. Умовні зобов'язання.
Судові позови
Підприємство є стороною судових позовів з ДПС України та деякими контрагентами. Керівництво вважає, що Підприємство не понесе суттєвих збитків внаслідок судових рішень, відповідно, резерви у фінансовій звітності не створювалися.
Оподаткування
Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Підприємства, ймовірно, що Підприємство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва Підприємство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.
Економічне середовище
Підприємство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Підприємства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського уряду може мати вплив на реалізацію активів Підприємства, а також на здатність Підприємства сплачувати заборгованості згідно зі строками погашення.
Керівництво Підприємства провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Підприємство ще досі знаходиться під впливом нестабільності, вказаної вище.
Знецінення національної валюти
Національна валюта - українська гривня ("грн") - знецінилася у порівнянні з основними світовими валютами. Офіційні обмінні курси, які встановлюються Національним банком України, для грн./доллар США та грн./ Євро зросли з 5.05 та 7.4195 станом на 31 грудня 2007 року до 7.9898 та 10.298053 станом на 31 грудня 2011 року, відповідно. Подальша суттєва зміна обмінних курсів в 2012 році уповільнилася.
Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Підприємства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Підприємства, спрямованих різними країнами на досягнення економічної стабільності та пожвавлення економіки. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Підприємству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку Керівництва, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.
24. Розкриття інформації про пов'язані сторони
До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать:
"	члени провідного управлінського персоналу Підприємства;
"	близькі родичі особи, зазначеної вище;
"	компанії, що контролюють Підприємства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток голосів у Підприємстві;
ПАТ "Г/к "Ялта - Інтурист" не здійснювало операцій з компаніями, що контролюють підприємство, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток голосів у підприємстві (станом на 31.12.2012 р.).
ПрАТ "Пансіонат з лікуванням "Донбас" не є пов'язаною стороною, оскільки, на думку керівництва підприємства не є асоційованою компанією по причинам, які розкриті у примітці 14.
К  складу провідного управлінського персоналу підприємства, які безпосереднє приймають управлінські рішення, котрі впливають на фінансовий стан та фінансові результати діяльності підприємства, відносяться генеральний директор, заступник генерального директора, фінансовий директор.

	2012 рік
	Операції з пов'язаними сторонами	Всього
Компенсація провідному управлінському персоналу		
Короткострокові виплати працівникам (оплата праці, премії, компенсації за неотриману відпустку)	329	37670
Виплати по закінченні трудової діяльності	0	0


25. Цілі та політика управління фінансовими ризиками
Основні фінансові інструменти підприємства включають торгову та іншу кредиторську заборгованість та інші довгострокові зобов'язання. Основною ціллю даних фінансових інструментів є залучення коштів для фінансування операцій Підприємства. Також Підприємство має інші фінансові інструменти, такі як: інвестиції до погашення, торгова та інша дебіторська заборгованість та грошові кошті .
Основні ризики включають: кредитний ризик, ризик ліквідності та валютний ризик. Політика управління ризиками включає наступне: 
Кредитний ризик
Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Операції відносно виконання послуг  з новими клієнтами в загалом здійснюються на основі попередньої оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. 


Ризик ліквідності
Підприємство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозовані потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Підприємства в розрізі строків погашення представлена наступним чином:

Рік, що закінчився 31 грудня 2012 року	До 1 місяця	Від 1 місяця до 3 місяців	Від 3 місяців до 1 року	Від 1 року до 5 років	Більше 5 років	Всього
1	2	3	4	5	6	7
Короткострокові позики банка	-	-	-	-	-	-
Торговельна та інша кредиторська заборгованість	4849	559	 1150	240	-	6798




























Валютний ризик
Валютний ризик визначається як ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок зміни курсів обміну валют. Підприємство контролює валютний ризик шляхом управління валютною позицією.
Управління капіталом
Підприємство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво підприємства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Підприємство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати погашення існуючих позик.
26. Справедлива вартість фінансових інструментів

Стаття	Станом на 31.12.2012
	Балансова вартість	Справедлива вартість
Фінансові активи		
Інвестиції, доступні до  продажу	13118	13118
Торговельна та інша дебіторська заборгованість	   3749	      3749
Грошові кошти та їх еквіваленти	 31098	  31098
Фінансові зобов'язання 		
Інші довгострокові зобов'язання 	20785	20785
Торговельна та інша кредиторська заборгованість	   8942	      8942
Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості, а також інвестицій, до погашення, неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів.
27. Звітність за сегментами
Підприємство має два основних сегменти: послуги готелю по розміщенню клієнтів  та послуги у зв'язку з наданням харчування. Сегмент "інші" включає надання інших послуг готелю клієнтам.
Операційні сегменти
Інформація за основними сегментами діяльності Підприємства (по пропорційному методу відносно отриманих доходів)  в розрізі реалізації за звітний рік (2012 рік):


Найменування	Надання послуг по розміщен
ню	Надання послуг по харчу
ванню	Інші	Виключен ня та коригуван
ня	Дані за період, який закінчився 31.12.2012 р.
Дохід від реалізації	95077	66116	4990	-	166183
Інші операційні доходи	-	-	  -	14813	14813
Інші фінансові доходи	-	-	-	6768	6768
Всього зовнішні доходи	95077	66116	4990	    21581	187764
Прибуток до оподаткування	17817	12390	  935 	   (8194)	22948
амортизація	(7595)	(5282)	(399)	-	(13276)
Сегментні активи	99967	69516	5247	-	174730
Сегментні зобов'язання 	4697	3266	247	-	8210

Прибуток сегментів до оподаткування не включає (вийняток) інші операційні  та фінансові доходи та витрати.
Активи сегментів включають торгову дебіторську заборгованість, дебіторську заборгованість по авансам виданим, запаси та основні засобі, й не включають нематеріальні активи, інвестиції до погашення, інвестиційну нерухомість, дебіторську заборгованість з бюджетом та іншу дебіторську заборгованість, грошові кошти, які контролюються на рівні підприємства.
Сегментні зобов'язання включають торгову кредиторську заборгованість, поточні зобов'язання по авансам отриманим, зі страхування, з оплати праці, й не включають забезпечення та цільове фінансування,  інші довгострокові зобов'язання та відстрочені податкові зобов'язання, поточні зобов'язання з бюджетом та інші поточні зобов'язання.     
Оскільки підприємство здійснює свою операційну діяльність виключно на території м. Ялта АР Крим Україна, географічні сегменти управлінським персоналом не визначені. 
28. Події після Балансу
Події, що суттєво могли б вплинути на звітність Підприємства після дати балансу, відсутні.
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