Річна інформація емітента цінних паперів - закритого акціонерного товариства
за 2007 рік
Загальні відомості
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСТАР ДЖ.ЕС.ЕМ.»
Організаційно-правова форма емітента:
Закрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21673832
Місцезнаходження емітента:
пр-т. Червонозоряний, 51, м. Київ, Солом’янський
р-н, Київська область, 03110
Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 209-00-70, 232-21-84
Електронна поштова адреса емітента:
info@kyivstar.net
Розмір статутного капіталу (грн.)
534369450
Повне найменування емітента:

Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД.
Код за КВЕД
Найменування виду діяльності
64.20.0
Діяльність зв'язку
45.21.3
Будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та
енергопостачання
51.90.0
Інші види оптової торгівлі
Основні відомості про емітента
Інформація про органи управління, посадових осіб та засновників емітента:
Вищим органом управлінням товариства є загальні збори акціонерів. У товаристві
створюється рада товариства. Виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво
поточною діяльністю товариства, є правління. Роботою правління керує президент згідно зі
статутом, рішеннями загальних зборів та ради товариства. Контроль за фінансово-господарською
діяльністю ради та правління здійснює ревізійна комісія товариства.
Посадові особи Товариства:
Посада
Президент
Член правління
Член правління
Член правління
Член правління
Заступник фінансового
директора - головний
бухгалтер
Голова ревізійної комісії
Примітки:

П. І. Б.
Литовченко Iгор Володимирович
Пер Вiдерстром
Тронд Мое
Оддвар Хесьєдал
Гаррет Джонстон
Самойлович Леся Євгеніївна

Рік
народження
1966
1965
1962
1950
1954
1965

Освіта
вища
вища
вища
вища
вища
вища

Дагфiн Стейнског
1947
вища
Посадові особи товариства судимостей за посадові та корисливі
злочини не мають.
Члени ради товариства не обрані.

Засновниками ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.»є:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Сторм», що зареєстроване виконкомом Ради
народних депутатів Жовтневого району м. Києва, свідоцтво про реєстрацію № 23163325 від
23.06.1995 року. Місцезнаходження: Україна, 03051, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1;
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Омега», що зареєстроване виконкомом Ради
народних депутатів м. Дніпропетровська, свідоцтво про реєстрацію № 11889-ТВ від 11.10.1996
року. Місцезнаходження: Україна, 49079, м. Дніпропетровськ, пр-т. Карла Маркса, 66.

Акціонерами ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» є:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Сторм», код ЄДРПОУ – 23163325,
місцезнаходження: Україна, 03051, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1;
2. Теленор Мобайл Ком’юнікейшнз АС, номер організації – 963815840, місцезнаходження:
Норвегія, N-1331, м. Форнебу, Снаройвейен, 30;
3. Теленор Україна І АС, номер організації – 989221248, місцезнаходження: Норвегія,
м. Форнебу, Снаройвейен, 30 D, 1331;
4. Теленор Україна ІІ АС, номер організації – 989221302, місцезнаходження: Норвегія,
м. Форнебу, Снаройвейен, 30 D, 1331;
5. Теленор Україна ІІІ АС, номер організації – 989221388, місцезнаходження: Норвегія,
м. Форнебу, Снаройвейен, 30 D, 1331;
6. Теленор Україна ІV АС, номер організації – 989221418, місцезнаходження: Норвегія,
м. Форнебу, Снаройвейен, 30 D, 1331.
Інформація про цінні папери емітента:
Дата реєстрації випуску акцій - 25.07.2003 року;
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій - 210/10/1/2003;
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій - Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку;
Кількість простих іменних акцій (штук) - 10687389;
Форма випуску акцій - бездокументарна;
Номінальна вартість акції (грн.) - 50,00;
Цінні папери ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." не включені до лістингу жодної фондової біржі.
Інша інформація.
Загальні збори акціонерів протягом звітного періоду скликались, але не відбулись у зв’язку з
відсутністю кворуму. Останні правомочні загальні збори акціонерів відбулися 11.01.2005 року.
Оскільки згідно зі статтею 41 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні» ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» як емітент не потребує визначення рейтингової оцінки,
рейтингова оцінка ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» не визначалася.
Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства (тис. грн.)
період
Найменування показника
звітний
попередній
Усього активів
15246846,1
10570456,9
Основні засоби (за залишковою вартістю)
5659043,7
5056461,8
Довгострокові фінансові інвестиції
65178,9
61528,3
Запаси
1070522,2
952583
Сумарна дебіторська заборгованість
1186908,4
576550,6
Грошові кошти та їх еквіваленти
5374167,3
2598447,7
Власний капітал
10465746
6440272,1
Статутний капітал
534369,4
534369,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
9795759,5
5770285,6
Довгострокові зобов'язання
2301010,8
2243676
Поточні зобов'язання
1839640,2
1466180,8
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
0

Витяг з аудиторського висновку.
Аудиторською фірмою «ДВЕН» (свідоцтво про внесення в Реєстр суб`єктів аудиторської
діяльності № 0263 та Свідоцтво АБ 000405 про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність
на ринку цінних паперів, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
рішенням № 776 від 17.04.2007 р., термін дії до 26.01.2011р.) в особі аудитора Гречко Надії
Олексіївни (сертифікат аудитора серії А № 001124, виданий рішенням Аудиторської палати
України № 14 від 28.04.94 року, подовжений рішенням АПУ від 26.03.98 року № 64, термін дії до
26.04.2008 року), згідно з договором № 31159 від 02.04.2008 року проведена аудиторська
перевірка фінансової звітності підприємства ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.».
«Ми провели аудиторську перевірку Балансу, що додається, Закритого акціонерного
товариства «Київстар Дж.Ес.Ем.» станом на 31 грудня 2007 року, а також перевірку Звіту про
фінансові результати та Звіту про рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату.
Відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих звітів у відповідності до
Положень(стандартів) бухгалтерського обліку, діючих в Україні, несе керівництво Закритого
акціонерного товариства «Київстар Дж.Ес.Ем.». Нашим обов`язком є висловлення думки про звіт,
що додається, на підставі нашої аудиторської перевірки.
Аудиторську перевірку було проведено відповідно з Міжнародними стандартами аудиту,
надання впевненості та етики, в тому числі з дотриманням вимог МСА 700,701, 720 та Законом
України «Про аудиторську діяльність». Ці стандарти вимагають від нас планувати та проводити
аудиторську перевірку таким чином, щоб забезпечити достатню впевненість по відношенню до
того, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом
тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах.
Аудиторська перевірка дає оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку, які
використовуються керівництвом, та суттєвих попередніх оцінок, підготовлених керівництвом, а
також оцінку загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану
підставу для висловлення нашої думки.
На нашу думку, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрібними , якщо ми
були б в змозі підтвердити кількість запасів під час проведення інвентаризацій, фінансові звіти
справедливо й достовірно відображають (в усіх суттєвих аспектах) фінансовий стан Закритого
акціонерного товариства «Київстар Дж.Ес.Ем.» станом на 31 грудня 2007 року, а також результати
його діяльності та рух грошових коштів за 2007 рік, згідно з Міжнародними стандартами аудиту,
надання впевненості та етики, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні.
Директор
сертифікат аудитора
серії А № 001124

Гречко Н.О.»

