Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами
цінниз паперів.

Генеральний директор

Вехалевський Дмитро Олексiйович

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

28.03.2018
Дата

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ'ЯЗОК"

2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05744797

4. Місцезнаходження

04073 м. Київ Оболонський р-н м. Київ проспект Московський (Бандери), буд.6

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 390-77-21, 390-77-22 (044) 390-77-21

6. Електронна поштова адреса

info@promsv.kiev.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Річна інформація опублікована у

№60 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
номер та найменування офіційного друкованого видання

3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет

http://www.promsv.kiev.ua/ua/pro-nas/info

28.03.2018
Дата
28.03.2018
Дата
28.03.2018
Дата

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) 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
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. 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
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних
паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33 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)
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34. Примітки: До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав
участi у створеннi юридичних осiб.
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав

посади корпоративного секретаря.
"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - на кiнець звiтного перiода
емiтент не мав лiцензiй (дозволiв).
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами
рейтингових агенцiй.
"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента" - для приватних акцiонерних товариств ця
форма не заповнюється.
"Iнформацiя про дивiденди" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.
"Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" - для приватних акцiонерних
товариств ця форма не завповнюється.
"Опис бiзнесу" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - для приватних акцiонерних товариств
ця форма не завповнюється.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не
реєструвалося.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних
паперiв емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв не
реєструвалося.
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних
акцiй не вiдбувалося.
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - не обов'язкова для
заповнення емiтентами, вид дiяльностi по класифiкатору яких не вiдноситься до переробної, добувної
промисловостi тощо.
"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не обов'язкова для заповнення емiтентами,
вид дiяльностi яких по класифiкатору не вiдноситься до переробної, добувної промисловостi тощо.
"Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку" за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй,
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
"Текст аудиторського висновку (звiту)" - приватнi акцiонернi товариства цю форму не подають.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" - за
звiтний перiод емiтент попереднє не надавав згоди на вчинення значних правочинiв.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" - за звiтний
перiод емiтент не надавав згоди на вчинення значних правочинiв.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення
яких є заiнтересованiсть" - за звiтний перiод емiтент не надавав згоди на вчинення значних
правочинiв,щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних
цiнних паперiв.
"Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних
цiнних паперiв.
"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у
складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не
випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних
активiв до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних
паперiв.
"Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних
паперiв.
"Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi
складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" - за звiтний перiод емiтент не
випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу
iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних
цiнних паперiв.
"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних
цiнних паперiв.
"Основнi вiдомостi про ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав

сертифiкатiв ФОН.
"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
"Правила ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
Наказом Генерального директора Товариства № 01-п вiд 09.01.2018 р. призначено виконуючою обов'язки
головного бухгалтера Товариства Хому Ларису Василiвну з 09.01.2018 р. Рiшення прийнято у зв'язку з
виробничою потребою. Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, акцiями Товариства не
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено
особу: безстроково (до призначення iшої особи). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом
останнiх п'яти рокiв: фiнансовий директор.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ'ЯЗОК"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААБ №765320
3. Дата проведення державної реєстрації
16.09.1994
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн.)
267630.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв ) статутного капіталу, що
0.000
передано дод статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб.)
108
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.22 ВИРОБНИЦТВО ПІДІЙМАЛЬНОГО ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКОВАННЯ
25.62 МЕХАНІЧНЕ ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ
28.23 ВИРОБНИЦТВО ОФІСНИХ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ, КРІМ КОМП'ЮТЕРІВ І ПЕРИФЕРІЙНОГО
УСТАТКОВАННЯ
10. Органи управління підприємства д/н
11. Банки, що обслуговують емітента :
1) Найменування банку (філії,
Публiчне акцiонерне товариство "Перший Iнвестицiйний банк"
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
національній валюті
2) МФО банку

300506

4) Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті

Публiчне акцiонерне товариство "Перший Iнвестицiйний банк"

3) Поточний рахунок

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

2600200100175

300506

2600200100175

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб
1) Посада

Генеральний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Вехалевський Дмитро Олексiйович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

1955

вища, Український iн-т iнженерiв водного господарства м. Рiвне,iнженер будiвельник
44

ВАТ"Промзв'язок", Голова Правлiння-Генеральний директор.
30.03.2016 на 3 роки

9) Опис
Повноваження посадової особи Генерального директора Товариства надано Вехалевському Дмитру
Олексiйовичу з 30.03.2016 р. Рiшення прийнято у зв'язку з наданням повноважень на новий строк, на виконання
вимог Статуту. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Володiє пакетом акцiй - 13379,00 грн., що становить частку - 4,999% в статутному
капiталi Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом
останнiх п'яти рокiв: Генеральний директор ПАТ "Промзв'язок". Рiшення прийняте Наглядовою Радою
Товариства (протокол б/н вiд 21.03.2016 р.).
Повноваження та обов'язки Генерального директора: без довiреностi представляти iнтереси Товариства та
вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах своєї компетенцiї, вiдкривати рахунки в банкiвських установах,
пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи Товариства в межах своєї компетенцiї, наймати та звiльняти
працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного
законодавства України, в межах своєї компетенцiї видавати накази i вказiвки, здiйснювати iншi функцiї, якi
необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства. До повноваження та обов'язкiв Генерального
директора також входить органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та рiчних звiтiв Товариства, складання
Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв та подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв, затвердження
штатного розкладу та правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв
працiвникiв Товариства, розпорядження коштами та майном Товариства в межах i порядку, визначених
Статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 44 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - Голова-Правлiння Генеральний директор, Генеральний директор. Посадова особа займає посаду Генерального директора в ТОВ"
Петрiвка-Центр", м. Київ, Московський проспект, 6. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.
1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Соколовський Микола Борисович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)

1955

вища, Рiвненський державний педагогiчний iнститут, учитель математики i
фiзики

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

40

ПАТ "Промзв"язок", Член Наглядової ради
22.04.2016 на 3 роки

9) Опис
Рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол б/н вiд 01.06.2016 р.) припинено повноваження
Соколовського Миколи Борисовича як Голови Наглядової ради 01.06.2016 року. Рiшення прийнято у зв'язку з
наявною пропозицiєю та згодою Соколовського М.Б. щодо припинення його повноважень як Голови Наглядової
ради. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Володiє пакетом акцiй - 34382,15 грн.,
що становить частку - 12,8468% в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувал а на посадi Голови Наглядової ради: 22.04.2016 р.
- 01.06.2016 р. Соколовський М.Б. залишається Членом Наглядової ради.
Повноваження i обов'язки: Голова Наглядової ради здiйснює дiяльнiсть в межах компетенцiї Наглядової ради, а
саме: визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання
iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а
також порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Затвердження внутрiшнiх положень про органи управлiння
Товариства. Визначення умов контракту ( трудового договору) з Генеральним директором , прийняття рiшення
про притягнення його до вiдповiдальностi. Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та
зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи
контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдоконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю
зовнiшнього аудиту. Затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, який укладається з аудитором,
прийняття рiшень щодо правочинiв, поза компетенцiєю Генерального директора. Узгодження рiшення про
скликання чергових Загальних зборiв. Прийняття рiшень про створення та участь Товариства в iнших
юридичних особах. Загальний стаж роботи - 40 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа
протягом останнiх п'яти рокiв: - член Наглядової ради. Одночасно обiймає посаду Голови Наглядової Ради ТОВ
"Петрiвка-Центр", мiсцезнаходження м.Київ, просп.Московський,6. Згоди на розкриття паспортних даних не
надано.
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Бондар Нiнель Вiкторiвна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта

6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

1956

вища, Український iн-т iнженерiв водного господарства м. Рiвне;Київський
iн-т iнвестицiйного менеджменту - iнженер-економiст, iнвестицiйний
менеджер
40

Головний бухгалтер ТОВ "Екiпаж"
22.04.2016 на 3 роки

9) Опис
Повноваження посадової особи члена Наглядової ради Товариства надано Бондар Нiнель Вiкторiвнi
з 22.04.2016 р. Рiшення прийнято у зв'язку iз змiною кiлькiсного складу Наглядової ради та у вiдповiдностi до
наявних пропозицiй. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Володiє пакетом акцiй - 2,50 грн., що становить частку - 0,0009% в статутному
капiталi Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом
останнiх п'яти рокiв: ТОВ "ПЕТРIВКА-ЦЕНТР", директор з економiки та ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член
Наглядової ради. Рiшення прийняте рiчними загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 22.04.2016 р.).
Повноваження та обов'язки: Член Наглядової ради здiйснює дiяльнiсть в межах компетенцiї Наглядової ради, а
саме: визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання
iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а
також порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Затвердження внутрiшнiх положень про органи управлiння

Товариства. Визначення умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором , прийняття рiшення
про притягнення його до вiдповiдальностi. Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та
зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи
контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдоконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю
зовнiшнього аудиту. Затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, який укладається з аудитором,
прийняття рiшень щодо правочинiв, поза компетенцiєю Генерального директора. Узгодження рiшення про
скликання чергових Загальних зборiв. Прийняття рiшень про створення та участь Товариства в iнших
юридичних особах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 40
рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: член Наглядової ради.
Одночасно обiймає посаду директора з економiки ТОВ "Петрiвка-Центр", мiсцезнаходження м.Київ,
пр.Московський,6. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Пiковський Олександр Iгорович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

1981

вища, Мiжрегiональна академiя управлiння персоналом, магiстр
зовнiшньоекономiчного менеджменту
18

ВАТ"Промзв'язок", начальник ВМТП
22.04.2016 на 3 роки

9) Опис
Повноваження посадової особи члена Наглядової ради Товариства надано Пiковському Олександру
Iгоровичу з 22.04.2016 р. Рiшення прийнято у зв'язку iз змiною кiлькiсного складу Наглядової ради та у
вiдповiдностi до наявних пропозицiй. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє пакетом акцiй - 15,00 грн., що становить частку 0,0056% в статутному капiталi Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця
особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Наглядової ради. Рiшення прийняте рiчними
загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 22.04.2016 р.).
Повноваження та обов'язки: Член Наглядової ради реалiзує свої повноваження в межах компетенцiй Наглядової
Ради, а саме: визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання
iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а
також порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Затвердження внутрiшнiх положень про органи управлiння
Товариства. Визначення умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, прийняття рiшення
про притягнення його до вiдповiдальностi. Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та
зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи
контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдоконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю
зовнiшнього аудиту. Затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, який укладається з аудитором,
прийняття рiшень щодо правочинiв, поза компетенцiєю Генерального директора. Узгодження рiшення про
скликання чергових Загальних зборiв. Прийняття Рiшень про створення та участь Товариства в iнших
юридичних особах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 18
рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: член Наглядової ради. Посад
на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Соколовська Iрина Василiвна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

1954

вища,Вiнницький полiтехнiчний iнститут, iнженер-електрик
40

Радник Голови Правлiння з корпоративних питань ВАТ"Промзв"язок"
22.04.2016 на 3 роки

9) Опис
Повноваження посадової особи члена Наглядової ради Товариства надано Соколовськiй Iринi
Василiвнi з 22.04.2016 р. Рiшення прийнято у зв'язку iз змiною кiлькiсного складу Наглядової ради та у
вiдповiдностi до наявних пропозицiй. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє пакетом акцiй - 2,50 грн., що становить частку 0,0009% в статутному капiталi Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця
особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "ЕКIПАЖ", Директор та ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Наглядової
ради. Рiшення прийняте рiчними загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 22.04.2016 р.).
Як Член Наглядової Ради Соколовська I.В. реалiзує свої повноваження i обов"язки в межах компетенцiї
Наглядової Ради, а саме: визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку
надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є
конфiденцiйними, а також порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Затвердження внутрiшнiх положень про
органи управлiння Товариства.Визначення умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором,
прийняття рiшення про притягнення його до вiдповiдальностi .Забезпечення функцiонування належної системи
внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення
недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдоконалення.Здiйснення контролю за
ефективнiстю зовнiшнього аудиту.Затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, який укладається з
аудитором, прийняття рiшень щодо правочинiв, поза компетенцiєю Генерального директора. Узгодження
рiшення про скликання чергових загальних зборiв. Прийняття рiшень про створення та участь Товариства в
iнших юридичних особах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи
- 40 років. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: член Наглядової ради.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Одночасно обiймає посаду директора ТОВ "Екiпаж", м. Київ,
проспект Московський,6. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

1) Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Приходько Михайло Миколайович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

1973

вища, iнститут Мiжнародних вiдносин Київського унiверситету, юрист мiжнародник, референт - перекладач англiйської мови
28

ВАТ Промзв'язок",Член Правлiння
22.04.2016 на 3 роки

9) Опис
Повноваження посадової особи Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства надано Приходьку Михайлу
Миколайовичу з 22.04.2016 р. Рiшення прийнято у зв'язку iз змiною кiлькiсного складу Наглядової ради та у
вiдповiдностi до наявних пропозицiй. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє пакетом акцiй - 13,80 грн., що становить частку 0,0052% в статутному капiталi Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця
особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "ПЕТРIВКА-ЦЕНТР", начальник юридичного вiддiлi та ПАТ
"ПРОМЗВ'ЯЗОК", юрисконсульт, Голова Ревiзiйної комiсiї. Рiчнi збори акцiонерiв Товариства (протокол вiд
22.04.2016 р.) призначили Приходька М.М. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї, а засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд
22.04.2016 року обрали його Головою Ревiзiйної комiсiї, згiдно Статуту Товариства.
Повноваження та обов'язки: Голова Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до покладених на Ревiзiйну комiсiю завдань
здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, за пiдсумками
проведених планових та позапланових перевiрок складає висновки, вирiшує питання, пов"язанi з проведенням
перевiрок та органiзацiєю, доповiдає результати проведених перевiрок Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй
радi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 28 рокiв. Перелiк
попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: Голова Ревiзiйної комiсiї, юрисконсульт.
Одночасно обiймає посади юрисконсульта ( за сумiсництвом) ПАТ "Промзв'язок", мiсцезнаходження м.Київ,
просп. Московський,6 та начальника юридичного вiддiлу ТОВ "Петрiвка-Центр", мiсцезнаходження м.Київ,
просп. Московський,6. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

1) Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Соколовська Юлiя Миколаївна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

1978

вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет, магiстр з
менеджменту проектiв i консалтингу
21

ВАТ "Промзв'язок", Член Правлiння
22.04.2016 на 3 роки

9) Опис
Повноваження посадової особи члена Ревiзiйної комiсiї Товариства надано Соколовськiй Юлiї
Миколаївнi з 22.04.2016 р. Рiшення прийнято у зв'язку iз змiною кiлькiсного складу Наглядової ради та у
вiдповiдностi до наявних пропозицiй. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє пакетом акцiй - 15,00 грн., що становить частку 0,0056% в статутному капiталi Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця
особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Ревiзiйної комiсiї. Рiшення прийняте рiчними
загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 22.04.2016 р.).
Повноваження та обов'язки: член Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до покладених на Ревiзiйну комiсiю завдань
здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, за пiдсумками
проведених планових та позапланових перевiрок складає висновки, вирiшує питання, пов'язанi з проведенням
перевiрок та органiзацiєю, доповiдає результати проведених перевiрок Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй
радi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. Перелiк
попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв - член Ревiзiйної комiсiї, Головний економiст
- начальник планово- економiчного вiддiлу. Одночасно обiймає посаду головного економiста-начальника
планово-економiчного вiддiлу ПАТ "Промзв"язок", мiсцезнаходження м.Київ, просп. Московський,6. Протягом
звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

1) Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Гайдаш Сергiй Володимирович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

1981

вища, Мiжрегiональна Академiя управлiння персоналом, магiстр
зовнiшньоекономiчного менеджменту
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ЗАТ"УIФК-Плюс", фахiвець-аналiтик з дослiджень товарного ринку
22.04.2016 на 3 роки

9) Опис
Повноваження посадової особи члена Ревiзiйної комiсiї Товариства надано Гайдашу Сергiю
Володимировичу з 22.04.2016 р. Рiшення прийнято у зв'язку iз змiною кiлькiсного складу Наглядової ради та у
вiдповiдностi до наявних пропозицiй. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє пакетом акцiй - 13,00 грн., що становить частку 0,0049% в статутному капiталi Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця
особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", директор з логiстики, член Ревiзiйної комiсiї.
Рiшення прийняте рiчними загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 22.04.2016 р.).
Повноваження i обов'язки: Член Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до покладених на Ревiзiйну комiсiю завдань здiйснює
плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, за пiдсумками проведених
планових та позапланових перевiрок складає висновки, вирiшує питання, пов'язанi з проведенням перевiрок та
органiзацiєю, доповiдає результати проведених перевiрок Загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини - немає. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Перелiк
попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: заступник директора з виробництва,
директор з логiстики, член Ревiзiйної комiсiї. Одночасно обiймає посаду директора з логiстики ПАТ
"Промзв"язок", мiсцезнаходження м.Київ, просп. Московський,6. Протягом звітного періоду зміни на посаді не
відбувались.
1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Перепливкіна Надія Володимирівна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

1963

Київський національний економічний університет, бакалавр з економіки і
підприємництва
35

ПАТ "Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів, головний
бухгалтер; Національний інститут раку,бухгалтер І категорії
22.02.2010 безстроково

9) Опис
Посадовi повноваження i обов'язки регламентуються посадовою iнструкцiєю головного бухгалтера,
а саме: Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених
Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей
дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. Органiзує роботу бухгалтерської служби,
контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Вимагає вiд
пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до
облiку первинних документiв. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному
виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених
документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну. Забезпечує складання на основi даних
бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки
користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий
стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв
перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з
нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями. За погодженням з Генеральним директором
пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки
з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй,
рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Бере участь у
проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та
вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства.
Загальний стаж роботи: 35 років.
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:
Наказом Генерального директора Товариства № 46-п вiд 28.12.2017 р. звiльнено з посади Головного бухгалтера
Товариства Перепливкiну Надiю Володимирiвну з 28.12.2017 р. Рiшення прийнято у зв'язку iз тим, що
Перепливкiна Н.В. подала заяву про звiльнення за угодою сторiн. Особа не надала згоди на оприлюднення
паспортних даних, акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 12.04.2016 р. - 28.12.2017 р. Станом на 28.12.2017 року на
посаду Головного бухгалтера нiкого не призначено.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Бондар Галина Володимирiвна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

1969

вища, Український iнститут iнженерiв водного господарства,
iнженер-економiст
28

Директор ТОВ брокерської контори"Конфо"
22.04.2016 на 3 роки

9) Опис
Повноваження посадової особи члена Наглядової ради Товариства надано Бондар Галинi
Володимирiвнi з 22.04.2016 р. Рiшення прийнято у зв'язку iз змiною кiлькiсного складу Наглядової ради та у
вiдповiдностi до наявних пропозицiй. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє пакетом акцiй - 2,50 грн., що становить частку 0,0009% в статутному капiталi Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця
особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Наглядової ради. Рiшення прийняте рiчними
загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 22.04.2016 р.).
Повноваження i обов'язки: здiйснює дiяльнiсть в межах компетенцiї Наглядової ради, а саме: визначення
загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та
особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також порядку доступу до
конфiденцiйної iнформацiї. Затвердження внутрiшнiх положень про органи управлiння Товариства. Визначення
умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, прийняття рiшення про притягнення його до
вiдповiдальностi. Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй
та рекомендацiй щодо її вдоконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту. Затвердження
зовнiшнього аудитора та умов договору, який укладається з аудитором, прийняття рiшень щодо правочинiв, поза
компетенцiєю Генерального директора. Узгодження рiшення про скликання чергових Загальних зборiв.
Прийняття рiшень про створення та участь Товариства в iнших юридичних особах.
Загальний стаж роботи - 28 рокiв. Одночасно обiймає посаду архiварiуса ТОВ "Петрiвка - Центр", м. Київ,
проспект Московський,6. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Пiковський Михайло Iгорович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

1987

вища, iнститут Мiжнародних вiдносин Київського унiверситету, юрист мiжнародник, референт - перекладач англiйської мови
11

ТОВ "ЕКОМАШПРОД", Директор, ТОВ "ПС ТРЕЙДIНГ", Директор, ТОВ
"ПСП ТРЕЙДIНГ", Директор, та ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Наглядової
ради.
01.06.2016 до 21 квiтня 2019 року

9) Опис
Рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол б/н вiд 01.06.2016 р.) повноваження Голови
Наглядової ради Товариства надано Члену Наглядової ради Товариства Пiковському Михайлу Iгоровичу
01.06.2016 року. Рiшення прийнято у зв'язку з наявною пропозицiєю та згодою Пiковського М.I. на виконання
обов'язкiв Голови Наглядової ради, у вiдповiдностi до Статуту Товариства. Посадова особа не надала згоди на
оприлюднення паспортних даних. Володiє пакетом акцiй - 15,00 грн., що становить частку - 0,0056% в статутному
капiталi Товариства. Строк на який призначено особу: до 21 квiтня 2019 року. Iншi посади, якi обiймала ця особа
протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "ЕКОМАШПРОД", Директор, ТОВ "ПС ТРЕЙДIНГ", Директор, ТОВ "ПСП
ТРЕЙДIНГ", Директор, та ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Наглядової ради.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства.
Загальний стаж роботи: 11 років. Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
1

Генеральний директор
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Голова Ревiзiйної комiсiї
Член Ревiзiйної комiсiї
Член Ревiзiйної комiсiї
Головний бухгалтер
Член Наглядової ради
Голова Наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Ідентифікаційний код юридичної
особи

2

3

Вехалевський Дмитро
Олексiйович

Кількість
акцій (штук)
4

Кількість за видами акцій
Від загал.
кількості акцій ( у прості іменні прості на привілейо привілейо
відсотках )
пред'явника
вані
в. на
іменні
пред'явн
5

6

7

0

9

4.99906587453

267580

Соколовський Микола
Борисович

687643

12.84689683518

687643

0

0

0

Пiковський Олександр
Iгорович

50

300

0.00093412547
0.00560475283

50

300

0

0

0

50

0.00093412547

50

0

0

0

Приходько Михайло
Миколайович

276

0.00515637260

276

0

0

0

Соколовська Юлiя
Миколаївна

300

0.00560475283

300

0

0

0

Гайдаш Сергiй
Володимирович

260

0.00485745245

260

0

0

0

Перепливкіна Надія
Володимирівна

0

0.00000000000

0

0

0

0

Бондар Галина
Володимирiвна

50

0.00093412547

50

0

0

0

300

0.00560475283

300

0

0

0

956809

17.87559316968

956809

Бондар Нiнель Вiкторiвна
Соколовська Iрина
Василiвна

Пiковський Михайло
Iгорович

Усього

0

8

267580

0

0

0

0

0

0

0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)
Найменування юридичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"ЕКIПАЖ"

Ідентифікаційний
код юридичної
особи
23719354

Кількість акцій
(штук)

Місцезнаходження

04073 м. Київ . м.Київ пр-т
Московський(Бандери), буд.6

Від загальної
кількості акцій(%)

2809560
Кількість акцій
(штук)

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи

Усього

52.489631207264
Від загальної
кількості акцій(%)

Кількість за видами акцій

Привілейовані
іменні

Прості іменні

2809560

0

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані
іменні

0

0.000000000000

0

0

2809560

52.489631207264

2809560

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Чергові
X

Позачергові

14.04.2017

73.139000000000

1. Обрання лiчильної комiсiї для пiдрахункiв голосiв пiд час голосувань з питань порядку денного
Зборiв.
2. Затвердження Голови та Секретаря Зборiв.
3. Затвердження регламенту Зборiв.
4. Звiт Наглядової Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за результатами його
обговорення.
5. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
2016 рiк та прийняття рiшення за результатами його обговорення.
6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк та прийняття рiшення за результатами їх
обговорення.
7. Затвердження рiчного звiту за 2016 рiк.
8. Порядок розподiлу прибутку отриманого Товариством за результатами дiяльностi у 2016 роцi.
9. Встановлення розмiру винагороди членам Наглядової Ради Товариства.
10. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
По питанню №1 порядку денного: Обрання лiчильної комiсiї для пiдрахункiв голосiв пiд час
голосувань з питань порядку денного Зборiв.
Вирiшили: обрати головою лiчильної комiсiї - Дмитренка Дмитра Олександровича (представник
депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФIНАНС"); секретарем лiчильної комiсiї - Деркач Ольгу
Олександрiвну (представник депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФIНАНС"); членом лiчильної
комiсiї - Бойко Марiю Володимирiвну (представник депозитарної установи ТОВ
"КОМЕКС-ФIНАНС").
По питанню №2 порядку денного: Затвердження Голови та Секретаря Зборiв.
Вирiшили: затвердити рiшення Наглядової ради Товариства про те, що головою на Зборах буде
Нескоромний А.В. (представник депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФIНАНС"), а секретарем Приходько М.М. (акцiонер Товариства).
По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту Зборiв.
Вирiшили: Затвердити наступний регламент Зборiв:
- встановити час для звiтування з четвертого, п'ятого, шостого та десятого питань порядку денного
Зборiв до 5 хв.;
- встановити час для виступiв пiд час дебатiв з питань порядку денного Зборiв та iнших виступiв до
2 хв.;
- встановити, що на Зборах всi питання (пропозицiї) та прохання на виступ подаються у письмовому
виглядi головi Зборiв через лiчильну комiсiю до початку розгляду вiдповiдного питання порядку
денного, якого стосуються цi питання (пропозицiї) чи прохання на виступ;
- встановити, що протокол Зборiв пiдпишуть голова та секретар Зборiв.
По питанню №4 порядку денного: Звiт Наглядової Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за
результатами його обговорення.
Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
По питанню №5 порядку денного: Звiт Генерального директора про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за результатами
його обговорення.
Вирiшили: затвердити звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
По питанню №6 порядку денного: Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк та прийняття
рiшення за результатами їх обговорення.
Вирiшили: затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк.

По питанню №7 порядку денного: Затвердження рiчного звiту за 2016 рiк.
Вирiшили: затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
По питанню №8 порядку денного: Порядок розподiлу прибутку отриманого Товариством за
результатами дiяльностi у 2016 роцi.
Вирiшили: увесь прибуток Товариства за 2016 рiк у розмiрi 3 224 779,61 грн. (три мiльйони двiстi
двадцять чотири тисячi сiмсот сiмдесят дев'ять грн. 61 коп.) направити у фонд розвитку
Товариства.
По питанню №9 порядку денного: Встановлення розмiру винагороди членам Наглядової Ради
Товариства.
Вирiшили: встановити кожному члену Наглядової ради Товариства винагороду в розмiрi 6 (шести)
мiнiмальних заробiтних плат та уповноважити Генерального директора Товариства Вехалевського
Д.О. на внесення вiдповiдних змiн до договорiв, укладених мiж Товариством та кожним iз членiв
Наглядової ради Товариства, шляхом укладення додаткових угод до цих договорiв та на пiдписання
цих додаткових угод.
По питанню №10 порядку денного: Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на
2017 рiк.
Вирiшили: затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
Пропозицiї щодо розгляду питань порядку денного надходили вiд наглядової ради.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску
2

28.11.1994 157.1.94
Опис

4

5

Київським мiським
фiнансовим управлiнням

д/н

6

Акція проста
документарна
іменна

Не визначено

Територiальним вiддiленням д/н
Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку в
м. Києвi та Київськiй областi

Акція проста
документарна
іменна

Документарнi iменнi

Управлiнням Державної
д/н
комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку в м. Києвi та
Київськiй областi

Акція проста
документарна
іменна

Управлiнням Державної
UA1003551009
комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку в м. Києвi та
Київськiй областi

Акція проста
документарна
іменна

Управлiнням Державної
UA1003551009
комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку в м. Києвi та
Київськiй областi

Акція проста
документарна
іменна

7

0.25

8

267630

Загальна
Частка у
номінальна
статутному
вартість (грн.) капіталі (у
відсотках)
9

66907.50

10

0.00000000
0000

0.05

1338150

66907.50

0.00000000
0000

Документарнi iменнi

0.05

1338150

66907.50

0.00000000
0000

Документарнi iменнi

0.05

2676300

133815.00

0.00000000
0000

Акцiї на зовнiшних ринках не торгуються. Фактiв листингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було. Мета емiсiї - метою використання фiнансових
ресурсiв, залучених вiд емiсiї, є забезпечення подальшого розвитку, пiдвищення фiнансової стабiльностi, поповнення обiгових коштiв Товариства. Спосiб розмiщення
- по пiдписцi в два етапи. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 493/10/1/2001 дата реєстрацiї 26.10.2001 р., видане Управлiнням Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi втратило чиннiсть.

24.10.2003 304/10/1/2003

Опис

3

Форма існування та Номінальна
Кількість
форма випуску
вартість
акцій (штук)
(грн.)

Акцiї на зовнiшних ринках не торгувалися. Фактiв листингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було. Призначення мiжнародного iдентифiкацiйного
номеру цiнним паперам законодавством не вимагалося. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 559/10/1/2000 дата реєстрацiї 28.09.2000 р., видане Управлiнням
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi в зв'язку iз зазначенням форми випуску та втратило чиннiсть.

26.10.2001 493/10/1/01

Опис

Тип цінного
паперу

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 80/10/1/97 видане 28.03.1997 р. Територiальним вiддiленням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку в м. Києвi та Київськiй областi на суму 66907,5 грн. iменних простих акцiй у кiлькостi 1338150 штук номiналом 0,05 грн. (втратило чиннiсть).Акцiї на
зовнiшних ринках не торгувалися. Фактiв листингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було.

28.09.2000 559/10/1/00

Опис

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 157.1.94 видане 28.11.1994 р. Київським мiським фiнансовим управлiнням на суму 6690750000 карбованцiв
простих iменних акцiй у кiлькостi 267630 штук номiналом 25000 карбованцiв (втратило чиннiсть). Акцiї на зовнiшних ринках не торгувалися. Фактiв
листингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було.

28.03.1997 80/10/1/97

Опис

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Документарнi iменнi

0.05

5352600

267630.00

0.00000000
0000

Акцiї на зовнiшних ринках не торгуються. Фактiв листингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було. Мета додаткової емiсiї - метою використання
фiнансових ресурсiв, залучених вiд емiсiї, є забезпечення подальшого розвитку, пiдвищення фiнансової стабiльностi, поповнення обiгових коштiв Товариства. Спосiб

розмiщення - по пiдписцi в два етапи. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 304/10/1/2003 дата реєстрацiї 24.10.2003 р., видане Управлiнням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi втратило чиннiсть.

11.05.2010 48/10/1/10

Опис

Територiальне управлiння
UA4000068258
Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку в
м. Києвi та Київськiй областi

Акція проста
Бездокументарнi
бездокументарна iменнi
іменна

UA4000068258

Акція проста
Бездокументарнi
бездокументарна iменнi
іменна

0.05

5352600

267630.00

0.00000000
0000

0.05

5352600

267630.00

0.00000000
0000

Акцiї на зовнiшних ринках не торгуються. Фактiв листингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було. Акцiї включенi до бiржового списку на ПрАТ
"Українська мiжбанкiвська валютна бiржа". Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 48/10/1/10 дата реєстрацiї 11.05.2010 р., видане Територiальним управлiнням
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi 04.10.2011 р. в зв'язку iз змiною найменування Товариства. Розмiщення цiнних
паперiв при змiнi найменування не здiйснювалось.

11.05.2010 48/10/1/10
Опис

Акція проста
Бездокументарнi
бездокументарна iменнi
іменна

Акцiї на зовнiшних ринках не торгуються. Фактiв листингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №
48/10/1/10 дата реєстрацiї 11.05.2010 р., видане Територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi в
зв'язку iз дематерiалiзацiєю акцiй Товариства, втратило чиннiсть.

11.05.2010 48/10/1/10

Опис

Територiальне управлiння
UA4000068258
Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку в
м. Києвi та Київськiй областi

UA4000068258

0.05

5352600

267630.00

100.000000
000000

Акцiї на зовнiшних ринках не торгуються. Фактiв листингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було. Акцiї не включенi до бiржового списку жожної
біржі. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 48/10/1/10 дата реєстрацiї 11.05.2010 р., Дата переоформлення свідоцтва в зв'язку зі зміною назви товариства
06.06.2016р.. Свідоцтво видане Центральним територiальним департаментом Національної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Розмiщення цiнних паперiв
при змiнi найменування не здiйснювалось.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Власні основні засоби
Орендовані основні засоби
Основні засоби, всього
(тис.грн.)
(тис.грн.)
(тис.грн.)
на початок
на кінець
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
1.Виробничого призначення
6623.000
5198.000
0.000
0.000
6623.000
5198.000
- будівлі та споруди
1582.000
1285.000
0.000
0.000
1582.000
1285.000
- машини та обладнання
2885.000
2375.000
0.000
0.000
2885.000
2375.000
- транспортні засоби
1310.000
927.000
0.000
0.000
1310.000
927.000
- земельні ділянки
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- інші
846.000
611.000
0.000
0.000
846.000
611.000
2.Невиробничого призначен
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- будівлі та споруди
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- машини та обладнання
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- транспортні засоби
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- земельні ділянки
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- інвестиційна нерухомість
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- інші
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Усього
6623.000
5198.000
0.000
0.000
6623.000
5198.000
Термiни
та
умови
користування
основними
засобами
(за
основними
групами):
Пояснення :
будiвлi та споруди - 25-30 рокiв, машини та обладнання - 8-12 рокiв,
транспортнi засоби - 5 рокiв, iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 3-5
рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв - 20894 тис. грн. Ступiнь зносу 75,1%. Ступiнь використання - 100% Сума нарахованого зносу - 15696 тис. грн.
Суттєвий змiн у вартостi основних засобiв не було. Обмежень на використання
майна Товариства немає.
Найменування основних
засобів

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
Розрахункова вартість чистих активів
Статутний капітал
Скоригований статутний капітал
Опис

За звітний період
53147
268
268

За попередній період
49519
268
268

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій
НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного

положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової

звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013
р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи =

Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові
зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів Доходи майбутніх періодів

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(53147.000 тис.грн. ) більше скоригованого
статутного капіталу(268.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного
кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу,
розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань

Дата виник
нення

Кредити банку, у тому числі :

X

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

X

Зобов'язання за цінними паперами

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X
X

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)
0.00
0.00
0.00
0.00

Відсоток за
Дата
корист. коштами погашення
(% річних)
X

X

X

X

X
X

X
X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

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 векселями (всього)

X

0.00

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за
кожним видом):

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

6900.00

X

7968.00

Податкові зобов'язання

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

Усього зобов'язань та забезпечень
Опис:

X

X

0.00

X

X

539.00

X

X

529.00

X

X

X
X

X
X

До рядка "Iншi зобов"язання" вiднесено наступнi данi:
Iншi довгостроковi зобов'язання - 6900 тис.грн.
- поточна кредиторська заборгованiсть за: товари,
роботи, послуги-361 тис.грн.,
- розрахунками з бюджетом - 539 тис. грн.,
- розрахунками з оплати працi - 4 тис. грн.,
- одержаними авансами-0 тис.грн.,
- поточнi забезпечення-164 тис.грн.;
- iншi поточнi зобов'язання - 1428 тис. грн.
Товариство не має зобов'язань за цiнними паперами,
фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події

09.03.2017
16.03.2016
08.04.2016
28.12.2017

1

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
09.03.2017
19.05.2017
19.05.2017
28.12.2017

2

Вид інформації

3

Відомості про проведення загальних зборів

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?
1

Рік

2017

2
3

Кількість зборів, усього
1

У тому числі позачергових
0

2016

1

0

2015

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу ?
Так

Реєстраційна комісія, призначена особою,
що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа
Інше

X

д/н

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних
зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондовго ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Підняттям карток

Бюлетенями ( таємне голосування )

X

X

Підняттям рук
Інше

Ні

X

д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Реорганізація

Так

Ні

X

Додатковий випуск акцій

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Унесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше

X
X

Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні) ?
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори :
Наглядова рада

Виконавчий орган

Ревізійна комісія (ревізор)

Акціонери(акціонер), які на день подання
вимоги сукупно є власниками 10 і більше
відсотків простих акцій товариства
Інше

Так

Ні
_____
Ні

X
X
X

д/н

У звытному роцы позачерговы збори не проводились

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :

д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :
д/н

Органи управління
Який склад наглядової ради ( за наявності )?
(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

6

кількість членів наглядової ради - акціонерів

6

кількість членів наглядової ради - представників акціонерів

0

кількість членів наглядової ради - незалежних директорів

0

кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

5

кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками

0

кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ?
Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Складу

Так

Ні
X

Організації

X

ДІяльності
Іншi

10
_____

X

Самооцiнка не проводилась

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її
(їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :
Комiтетiв в складi наглядової ради не створено, оцiнка роботи комiтетiв не проводилась.
Які саме комітети створено в складі наглядової ради ( за наявності ) ?
Стратегичного планування

Так

Ні
X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний
Іншi

X
Комiтетiв в складi наглядової ради не створено, оцiнка роботи комiтетiв не проводилась. Комiтетiв в
складi наглядової ради не створено, оцiнка роботи комiтетiв не проводилась.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
Комiтетiв в складi наглядової ради не створено, оцiнка роботи комiтетiв не проводилась.

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:
д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря (так/ні) ? _____
Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?
Винагорода є фіксованою сумою

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше

Винагорода є фiксованою сумою.

Так

Ні

X
X
X
X

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

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
Інше

Ні

X
У внутрiшнiх документах товариства вiдсутнi будь-якi вимоги до членiв наглядової ради.

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

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
X
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
нового члена
Інше
Новий член наглядової ради самостiйно ознайомився iз змiстом внутрiшнiх документiв товариства.

Ні

X
X
X

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора ? (так, створено
Так, створено ревізійну комісію
ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора /ні) _______________________________
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :

Кількість членів ревізійної комісії _____
осіб.
3

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? _____
1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів,
наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Ні

Так

Ні

Виконавчий Не належить до
орган
компетенції
жодного органу

Так

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

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
Так
акціонерного товариства ? (так/ні) ______

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Так

Положення про загальні збори товариства

Ні

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора )

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше

Статут

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

Інформація Публікується Документи
Копії
Інформація
у
надаються для документів розміщується
розповсюджу
ється на пресі,оприлюд ознайомлення надаються на власній
нюється в безпосередньо на запит
інтернет
загальних
загальнодосту
в
сторінці
зборах
акціонера
пній
акціонерному
акціонерного
інформаційній товаристві
товариства
базі НКЦПФР
про ринок
цінних
паперів

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10
відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління
товариства
Статут та внутрішні документи

Протоколи загальних зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб АТ

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової
Так
звітності ? (так/ні)
______

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором
протягом останніх трьох років ?
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік

Так

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

Виконавчий орган
Інше

X
X

X

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

Ні

X
Так

Ні

X

X
X

Iнший орган не приймав рiшення про затвердження аудитора.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років ? (так/ні) ______
Так

З якої причини було змінено аудитора ?
Не задовольняв професійний рівень

Не задовольняли умови угоди з аудитором

Аудитора було замінено на вимогу акціонерів
Інше

Так

Ні

X

X

X

д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році ?
Ревізійна комісія ( ревізор )

Так

X

Наглядова рада

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Перевірки не проводились
Інше

Iншi органи не здiйснювали перевiрки.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу ?
З власної ініціативи

За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

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

Доручень вiд iнших органiв не було.

Так

X

Ні

X
X

Ні
X
X
X
X

Чи отримувало ваше акціонерне 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 ?
Випуск акцій

Так

Ні

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше

X

Iнших способiв iнвестицiй не планує.

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

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ?
Ні
_______________
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років?
Так
______

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) ______
Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття : ____________
яким органом управління прийнятий : кодексу
(принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.
_____________________________________________________________
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?
(так/ні) ______
укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________
кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.
Вкажіть інформацію щодо дотримання / кодексу
(принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.
___________________________________________________________
недотримання кодексу корпоративного управлінння ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на
джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
1

2

3
4

5

6

7
8

9
10
11
12
13

Найменування аудиторської фірми
(П.І.Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний
номер облікової картки платника
податків - фізичної особи)

ТОВ "Аудиторська фірма "Баррістер АГЕНС Груп"

31992339

Місцезаходження аудиторської фірми, м.Київ, вул..Народного ополчення,26-А; м. Київ, вул..А.Антонова,
аудитора
8.кв.30

Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України

Реєстраційний номер, серія та номер,
дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів
Номер та дата видачі свідоцтва про
відповідність системи контролю
якості, виданого Аудиторською
палатою України

Звітний період, за який проведений
аудит фінансової звітності

А 01№ 2935
30.05.2002
д/н
д/н
д/н
д/н
д/н
0503
27.11.2014

01.01.2017 - 31.12.2017

Думка аудитора (01 - безумовно
01
позитивна; 02 - із застереженням; 03 негативна; 04 - відмова від
висловлення думки)

Пояснювальний параграф (у разі
наявності)

д/н

Номер та дата договору на проведення 04/17
аудиту
12.03.2018
Дата початку та дата закінчення
аудиту

Дата аудиторського висновку (звіту)

Розмір винагороди за проведення
річного аудиту, грн

12.03.2018 - 27.03.2018
27.03.0201
16000.00

Підприємство___________________________________________________________
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ'ЯЗОК"

Дата (рік, місяць, число)

2018

за ЄДРПОУ

М. КИЇВ
Територія______________________________________________________________

Организаційно-правова форма господарювання
за КОПФГ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ВИРОБНИЦТВО ПІДІЙМАЛЬНОГО ТА
Вид економічної діяльності________________________________________________
за КВЕД
108
Середня кількість працівників (1)____________
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку
Адреса____________________________________________________________________________________________
04073 м. Київ Оболонський р-н м. Київ проспект Московський (Бандери), буд.6, т.(044) 390-77-21, 390-77-22
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

1

Код рядка
2

28.22

V

1000

первісна вартість

1001

Незавершені капітальні інвестиції

1005

накопичена амортизація
Основні засоби

первісна вартість
знос

Інвестиційна нерухомість

Довгострокові біологічні активи

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1002
1010

Код за ДКУД
На початок звітного
періоду
3

01

05744797
111

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.
Актив

01

8038000000

за КОАТУУ

Форма № 1

Коди

12
157
145

--

6623

1801001

На кінець звітного
періоду
4

9
157
148

--

5198

1011

20783

20894

1015

--

--

1012
1020
1030

14160
---

15696
---

інші фінансові інвестиції

1035

4105

4105

Відстрочені податкові активи

1045

--

--

Довгострокова дебіторська заборгованість
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

1040
1090

---

---

1095

10740
2035

2417

Виробничі запаси

1101

60

972

Поточні біологічні активи

1110

II. Оборотні активи
Запаси
Готова продукція

1100

9312

1103

1975

1445

1125

765

3343

з бюджетом

1135

--

--

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

2838

1624

1165

41584

44419

1170

--

--

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

у тому числі з податку на прибуток

1136

Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Рахунки в банках

Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Баланс

1160
1167
1190

---

---

41584
527

---

---

44419
--

1195

47749

51803

1300

58489

61115

1200

--

--

1

І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

2
1400

Капітал у дооцінках

1405

Резервний капітал

1415

Додатковий капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Усього за розділом I

43582

47210

1430

--

1510

Довгострокові забезпечення

1520

Усього за розділом II

--

1420

Довгострокові кредити банків

Цільове фінансування

268

5669

1500

Інші довгострокові зобов'язання

--

4

5669

1495

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

268

1410

1425

Вилучений капітал

3

---

49519
---

----

53147
---

1515

5900

6900

1525

--

--

--

--

1595

5900

6900

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1610

--

--

товари, роботи, послуги

розрахунками з бюджетом

1615

1009

у тому числі з податку на прибуток

1620
1621

294

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1600

розрахунками зі страхування

1625

розрахунками з оплати праці

1630

Поточні забезпечення

Доходи майбутніх періодів
Усього за розділом IІІ

Баланс

361

467

539

--

--

2

539
4

164

164

1690

1428

--

1700

--

1695

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

--

1660
1665

Інші поточні зобов'язання

--

1900

д/н

Генеральний директор

________

Вехалевський Дмитро Олексійович

Головний бухгалтер

________

Хома Лариса Іванівна

--

--

3070

1068

58489

61115

--

Коди

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Підприємство___________________________________________________________

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

2018
01 01
05744797

"ПРОМЗВ'ЯЗОК"
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід )
за 2017 р.
Форма № 2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код рядка

1

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий:
прибуток
збиток

Код за ДКУД
За звітний період

1801003
За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

2000

42432

47948

2050

(31160)

(36042)

2090

11272

11906

Інші операційні доходи

2095

(--)

(--)

2120

7169

9409

Витрати на збут

2130

(9066)

(8678)

2150

(127)

(403)

2180

(5769)

(8645)

2190

3479

3589
(--)

Адміністративні витрати
Інші операційні витрати

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток

2195

(--)

2200

--

--

2220

946

1063

2240

--

--

2250

(--)

(--)

2255

(--)

(--)

2270

(--)

(717)

2290

4425

3935

збиток

2295

(--)

(--)

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2300

-797

-710

2305

--

--

2350

3628

3225

2355

(--)

(--)

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи

Фінансові витрати

Втрати від участі в капіталі
Інші витрати

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2400

--

--

2405

--

--

2410

--

--

2415

--

--

2445

--

--

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2450

--

--

2455

--

--

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2460

--

--

2465

3628

3225

Накопичені курсові різниці

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
Інший сукупний дохід

Інший сукупний дохід до оподаткування

Інший сукупний дохід після оподаткування

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1

Матеріальні затрати

Код рядка

За звітний період

2
2500

3

27536

32398

2510

1995

1921

2505

Витрати на оплату праці

Відрахування на соціальні заходи

9068

2515

Амортизація

1627

2520

Інші операційні витрати

5769

2550

Разом

45995

За аналогічний
період
попереднього року
4

8739
1662
8645

53365

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код рядка

1

За звітний період

Середньорічна кількість простих акцій

2
2600

5352600

5352600

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.67780140

0.60251090

Дивіденди на одну просту акцію

2650

--

Скоригована середньорічна кількість простих
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2605

2615

3

За аналогічний
період
попереднього року

5352600

0.67780140

д/н
Генеральний директор

__________

Вехалевський Дмитро Олексійович

Головний бухгалтер

__________

Хома Лариса Іванівна

4

5352600

0.60251090
--

Коди

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Підприємство___________________________________________________________

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

2018
01 01
05744797

"ПРОМЗВ'ЯЗОК"
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом )
за 2017 р.
Форма № 3
Стаття
1

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів

у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Інші надходження

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці

Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів

Зобов'язання з податку на прибуток

Зобов'язання з податку на додану вартість
Зобов'язання з інших податків і зборів
Інші витрачання

Чистий рух коштів від операційної діяльності

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів

Код за ДКУД

1801004

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

3000

47152

58067

3005

--

--

3006

--

--

3010

--

--

3095

--

16876

3100

(33126)

(40850)

3105

(8753)

(8890)

3110

(1925)

(11370)
(13237)

3115

(1913)

3116

(550)

(1005)

3117

(1363)

(8320)

3118

(--)

(3912)

3190

(--)

(--)

3195

1435

596

3200

--

--

Надходження від отриманих:
відсотків

3205

--

--

3215

--

1063

Надходження від деривативів

3220

--

--

3225

--

--

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3250

--

--

3255

(--)

(--)

Виплати за деривативами

3260

(--)

(1630)

3270

(--)

(--)

3290

(--)

(--)

3295

--

-567

3300

--

--

3305

--

--

3340

--

--

3345

(--)

(--)

3350

--

500

Інші платежі

3355

(--)

(--)

3390

(--)

(--)

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3395

--

-500

3400

1435

-471

3405

41584

36919

дивідендів

Інші надходження

необоротних активів
Інші платежі

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик

Інші надходження

Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик

Сплату дивідендів
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Залишок коштів на початок року

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
д/н

3410

1400

5136

3415

44419

41584

Генеральний директор

________

Вехалевський Дмитро Олексiйович

Головний бухгалтер

________

Хома Лариса Iванiвна

Коди

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Підприємство___________________________________________________________

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

2018
01 01
05744797

"ПРОМЗВ'ЯЗОК"
Звіт про власний капітал
за 2017 р.
Форма № 4

Код
зареєстрований
рядка
(пайовий)
капітал

Стаття

Залишок на початок року

1

2

3

Код за ДКУД

1801005

капітал у
дооцінках

додатковий
капітал

резервний
капітал

4

5

6

4000

268

--

5669

--

4005

--

--

--

--

4010

--

--

--

4090

--

--

--

4095

268

--

5669

--

4100

--

--

--

--

4110

--

--

--

4200

--

--

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

--

Внески учасників : Внески до капіталу

4210
4240
4245

нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)

неоплачений
капітал

вилучений
капітал

всього

7

8

9

10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

43582

--

--

49519

3628

--

--

3628

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

Анулювання викуплених акцій (часток)

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в капіталі

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290

--

--

--

--

--

--

--

--

4295

--

--

--

--

3628

--

--

3628

4300

268

--

5669

--

47210

--

--

53147

Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни

Скоригований залишок на початок року

Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

Відрахування до резервного капіталу
Погашення заборгованості з капіталу

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Разом змін у капіталі

Залишок на кінець року
д/н
Генеральний директор

________

Вехалевський Дмитро Олексiйович

Головний бухгалтер

________

Хома Лариса Iванiвна

43582

49519

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності
Приватне акцiонерне товариство "Промзв_язок"
Фiнансова звiтнiсть на 31 грудня 2017 р. та за рiк, що закiнчився на цю дату
Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р.

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОМЗВ_ЯЗОК"

1.

Загальна iнформацiя

1.1. Органiзацiйна структура та дiяльнiсть товариства
Органiзацiйно-правова форма Товариства - акцiонерне товариство, тип акцiонерного товариства _ приватне
акцiонерне товариство.
Мiсцезнаходження акцiонерного товариства: 04073, м. Київ, просп. Московський
( Степана Бандери), 6
Товариство створено з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку для власного розвитку
та в iнтересах акцiонерiв товариства.
Основним видом дiяльностi Товариства у вiдповiдностi до Статуту є:
- оброблення металiв та нанесення покриття на метали;
- виробництво комп_ютерiв та периферiйного устаткування;
- неспецiалiзована оптова торгiвля;
- надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;
- дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук.
1.2. Стан корпоративного управлiння
До структури управлiння товариством входять:
_
загальнi збори акцiонерiв;
_
наглядова рада;
_
ревiзiйна комiсiя;
_
генеральний директор.
.
Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом товариства.
Загальнi збори акцiонерiв мають право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi товариства.
До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1. Визначення основних напрямiв дiяльностi товариства;
2. Внесення змiн до статуту товариства;
3. Прийняття рiшення про розмiщення акцiй;
4. Прийняття рiшення про викуп товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй,
визначених законодавством;
5. Прийняття рiшення про анулювання викуплених товариством акцiй;
6. Прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
7. Прийняття рiшення про змiну типу товариства;
8. Затвердження положень про загальнi збори, наглядову раду, правлiння та ревiзiйну комiсiю (ревiзора)
товариства, а також внесення змiн до них;
9. Затвердження рiчного звiту товариства;
10. Затвердження розподiлу прибутку i покриття збиткiв товариства;
11. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв;
12. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв;
13. Обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв
(контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується
на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради;
14. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених
законодавством;
15. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора), прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень;
16. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту правлiння, звiту ревiзiйної комiсiї
(ревiзора). Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора);
17. Затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства;
18. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
19. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є
предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi товариства;

20. Прийняття рiшення про видiл та припинення товариства, про лiквiдацiю товариства, обрання лiквiдацiйної
комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається
пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу;
21. Обрання комiсiї з припинення акцiонерного товариства.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної цим
статутом та законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть правлiння товариства.
Наглядова рада обирається загальними зборами акцiонерiв з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну
дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб _ акцiонерiв.
Наглядова рада звiтує загальним зборам акцiонерiв про свою дiяльнiсть, загальний стан товариства та вжитi нею
заходи на досягнення мети товариства.
Ревiзiйна комiсiя є органом товариства, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською
дiяльнiстю Товариства.
Ревiзiйне комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам.
За пiдсумками перевiрки ревiзiйна комiсiя складає висновок. Без висновку ревiзiйної комiсiї загальнi збори не
мають права затверджувати рiчний звiт товариства. Ревiзiйна комiсiя зобов_язана вимагати позачергового
скликання загальних зборiв акцiонерiв, якщо виникла загроза iнтересам товариства або виявленi зловживання,
допущенi службовими особами товариства.
Генеральний директор - виконавчий органом товариства, яке здiйснює керiвництво його поточною
дiяльнiстю, пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi товариства та органiзує виконання їх
рiшень.

2. Основнi принципи облiкової полiтики
Основнi положення облiкової полiтики, якi використовувались при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi, описанi
нижче. Облiкова полiтика протягом 2017 року була незмiнною та послiдовно застосовувалась у всiх перiодах, що
вiдображенi у фiнансовiй звiтностi ПрАТ "Промзв_язок" (надалi по тексту _ Товариство).
3. Основа складання фiнансової звiтностi
а) пiдтвердження вiдповiдностi
Ця фiнансова звiтнiсть ПрАТ "Промзв_язок" була складена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi, якi чиннi на 31.12.2017 року.
Датою переходу пiдприємства до складання фiнансової звiтностi за МСФЗ є 01 сiчня 2012 року.
б) принципи оцiнки фiнансових показникiв
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi з принципом облiку за iсторичною вартiстю, за винятком
фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi прибутку
або збитку за перiод, i активiв, наявних для продажу, вiдображених за справедливою вартiстю. Iсторична
вартiсть визначається на основi справедливої вартостi винагороди, переданої в обмiн на активи.
в) функцiональна валюта та валюта подання даних фiнансової звiтностi
Функцiональною валютою Товариства є українська гривня, яка, будучи нацiональною валютою України, найкращим
чином вiдображає економiчну сутнiсть бiльшостi проведених пiдприємством операцiй та пов'язаних з ними
обставин, що впливають на її дiяльнiсть. При пiдготовцi фiнансової звiтностi операцiї в валютi, вiдмiннiй вiд
функцiональної валюти ("iноземна валюта"), вiдображаються за курсом валюти на дату операцiї. Грошовi статтi,
вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються за вiдповiдним валютним курсом на дату складання звiтностi.
Негрошовi статтi, вiдображенi за iсторичною вартiстю, вiдображеною в iноземнiй валютi, не перераховуються.
Українська гривня є також валютою представлення даних цiєї фiнансової звiтностi.
Всi данi фiнансової звiтностi округленi з точнiстю до цiлих тисяч гривень.
г) використання оцiнок i суджень
Пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФО вимагає застосування деяких важливих бухгалтерських
оцiнок. Вона також вимагає вiд керiвництва професiйних суджень пiд час застосування облiкової полiтики.
Керiвництво використовує ряд оцiнок i припущень щодо представлення активiв i зобов'язань та розкриття умовних
активiв i зобов'язань при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до вимог МСФЗ. Фактичнi
результати можуть вiдрiзнятися вiд зазначених оцiнок.
Припущення i зробленi на їх основi розрахунковi оцiнки постiйно аналiзуються на предмет необхiдностi їх змiни.
Змiни в попереднiх оцiнках визнаються у тому звiтному перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi, i у всiх
наступних перiодах, порушених зазначеними змiнами.
г) основа фiнансової звiтностi
Дана фiнансова звiтнiсть є iндивiдуальною фiнансовою звiтнiстю станом на 31.12.2017 року. ПрАТ "Промзв_язок"
не має у своїй структурi дочiрнiх пiдприємств.
4. Основнi принципи облiкової полiтики товариства
Принципи облiкової полiтики, описанi далi, послiдовно застосовувалися у звiтному перiодi, представленому в цiй
фiнансовiй звiтностi.

4.1. Основнi засоби
Для оцiнки всiх класiв основних засобiв, застосовує модель облiку за iсторичною (фактичною) вартiстю.
У якостi основного засобу визнається актив, термiн використання якого бiльше року з вартiстю понад 6000,00
грн. i щодо, якого виконуються критерiї визнання, встановленi для основного засобу МСФЗ 16.
4 Класифiкацiя об'єктiв основних засобiв та строк корисного використання встановлюється iндивiдуально для
кожної групи основного засобу в залежностi вiд класифiкацiї за наступними групами:
№ п/п
Назва основного засобу Термiн корисного використання
1
будiвлi та споруди 20 рокiв
2
комп'ютери, принтери, телефони 2 роки
3
кондицiонери
5 рокiв
4
обладнання та iнструменти
5 рокiв
5
холодильники, пилесоси 4 рокiв
6
автомобiлi 5 рокiв
7
офiснi меблi
4 рокiв

Термiн корисного використання може бути змiнений, якщо очiкуваний термiн використання об'єкта основних
засобiв, iстотно вiдрiзняється вiд попереднiх оцiнок (вiдбулася модернiзацiя активу, капiтальний ремонт).
Перегляд строку корисного використання, методу нарахування амортизацiї та балансової вартостi основних засобiв
Товариство робить кожен рiк, наприкiнцi рiчного звiтного перiоду. Всi змiни в оцiнках вiдображаються у
звiтностi без перегляду порiвняльних показникiв.
Покомпонентний облiк (нарахування амортизацiї, списання i замiна компонента) застосовується для основних
засобiв для яких є достовiрна оцiнка вартостi i строкiв корисного використання окремих компонентiв i ця
вартiсть перевищує критерiй визнання (6 тис.грн.).
Амортизацiя нараховується за прямолiнiйним методом, для основних засобiв всiх Класiв, виходячи з термiну
корисного використання, починаючи з мiсяця наступного за мiсяцем, в якому об_єкт став пригодним до
використання незалежно вiд конкретної дати введення активу в експлуатацiю. Нарахування амортизацiї
припиняється, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття об_єкту основних засобiв.
Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв прийнята Пiдприємством нульовою.
4.2. Нематерiальнi активи
Для облiку Нематерiальних активiв застосовується МСБУ 38 _Нематерiальнi активи_. Нематерiальнi активи
визнаються за iсторичною (фактичною) вартiстю. Пiсля визнання активом нематерiальний актив облiковується за
його собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi.
Строк корисного використання нематерiального активу становить 5 рокiв.
Очiкуванi строки корисного використання переглядаються в кiнцi кожного звiтного року, без ретроспективного
порiвняння показникiв.
Для всiх класiв нематерiальних активiв Пiдприємство обирало прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї.
Нематерiальнi активи, що мiстяться на фiзичному носiї, включаючи як нематерiальнi, так i матерiальнi елементи,
враховуються у вiдповiднiсть до МСФЗ 16 "Основнi засоби" i включаються до складу вiдповiдного основного
засобу.
4.3. Запаси
Запаси оцiнюються за найменшою з величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
В облiку використовується метод оцiнки вибуття запасiв _ за собiвартiстю перших за часом надходження (FIFO).
В облiку iнформацiя по запасах збирається в розрiзi наступних класiв:
- сировина та матерiали;
- товари.
4.4. Необоротнi активи, призначенi для продажу
Необоротнi активи та групи активiв класифiкуються як призначенi для продажу, якщо їх балансова
вартiсть буде вiдшкодована в основному не в процесi використання у виробничiй дiяльностi, а при наступному
продажу.
Дана умова вважається виконаною, якщо актив (чи група активiв) може бути проданим у своєму
поточному станi, та iснує висока вiрогiднiсть продажу
Керiвництво повинно закiнчити продаж активу на протязi одного року з моменту його класифiкацiї як
призначеного для продажу.
Необоротнi активи (та групи активiв), класифiкованi як призначенi для продажу, оцiнюються за
найменшою з двох величин: залишкової вартостi на момент рекласифiкацiї та справедливої вартостi за
вирахуванням затрат на продаж.
.
4.5. Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї
Пiдприємство розкриває iнформацiю в розрiзi наступних класiв фiнансових iнструментiв:
- дебiторська заборгованiсть;
- кредиторська заборгованiсть;
Крiм того, дебiторська заборгованiсть у свою чергу облiковується за такими пiдкласами:
- дебiторська заборгованiсть за товари/роботи/послуги;
- дебiторська заборгованiсть з оренди;
- дебiторська заборгованiсть по операцiям з державою;
- iнша дебiторська заборгованiсть.

Кредиторська заборгованiсть облiковується в розрiзi:
- кредиторська заборгованiсть за товари/роботи/послуги;
- кредиторська заборгованiсть з оренди;
- кредиторська заборгованiсть по операцiям з державою;
- iнша кредиторська заборгованiсть.
Пiдприємство не має зобов'язань, оцiнка яких здiйснюється за справедливою вартiстю.
4.6. Резерви
Облiк резервiв проводиться в розрiзi наступних класiв:
-

резерв на оплату вiдпусток.

4.7. Виплати працiвникам
Заробiтна плата робiтникiв, яка вiдноситься до трудової дiяльностi Розмiр винагород за пенсiйними
планами з установленими виплатами є неiстотним для Товариства, тому актуарнi розрахунки не проводилися i
витрати визнавалися у фактично понесеному в даному перiодi розмiрi.
Пiдприємство не розмежовує у Балансi короткострокову та довгострокову частини активiв i
зобов'язань, що виникають у зв'язку з наданням виплат по закiнченню трудової дiяльностi.
4.8. Акцiонерний капiтал i дивiденди
Звичайнi акцiї вiдображаються у складi власних засобiв. Додатковi витрати, безпосередньо пов'язанi з випуском
звичайних акцiй, визнаються з урахуванням оподаткування як зменшення власних засобiв.
У разi викупу акцiй, визнаних як власнi засоби, сплачена сума, включаючи витрати, безпосередньо пов'язанi з
даними викупом, вiдображається за вирахуванням оподаткування як зменшення власних засобiв. Викупленi акцiї
класифiкуються як власнi акцiї, викупленi у акцiонерiв, i вiдображаються як зменшення загальної величини
власних засобiв. Сума, виручена в результатi подальшого продажу або повторного розмiщення власних викуплених
акцiй, визнається як збiльшення власних засобiв, а прибуток або збиток, що виникають в результатi даної
операцiї, включаються до складу / виключаються зi складу нерозподiленого прибутку.
Можливiсть пiдприємства оголошувати та виплачувати дивiденди пiдпадає пiд регулювання чинного законодавства
України.
4.9. Подання фiнансової звiтностi
Пiдприємство визначає операцiйним циклом перiод в 12 мiсяцiв.
Тривалiсть фiнансового року приймається рiвною тривалостi календарного, початок фiнансового року збiгається з
початком календарного. На щоквартальнiй основi готується промiжна фiнансова звiтнiсть.
4.10. Наповнення елементiв звiту про прибутки та збитки
Витрати
Товариство класифiкує витрати за їх характером i збирає по наступних статтях:
- матерiальнi витрати;
- витрати на оплату працi;
- вiдрахування на соцiальнi заходи;
- амортизацiя;
- iншi витрати (IAS 1 п.102).
Товариство класифiкує витрати за функцiями i збирає їх в наступних статтях:
- собiвартiсть продажу товарiв / робiт / послуг;
- загальновиробничi витрати;
- адмiнiстративнi витрати;
- фiнансовi витрати;
- витрати вiд участi в капiталi;
- витрати з податку на прибуток;
- iншi витрати (по функцiям).

Доходи
Товариство класифiкує доходи за їх характером i збирає по наступних статтях:
- чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї;
- iншi операцiйнi доходи;
- iншi фiнансовi доходи.

4.11. Звiт про рух грошових коштiв
Пiдприємство подає вiдомостi про Рух Грошових Коштiв вiд операцiйної дiяльностi використовуючи прямий метод.
Виплаченi дивiденди враховуються як рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi.
Класифiкацiя грошових коштiв та їх еквiвалентiв:

- грошовi кошти в нацiональнiй валютi;
- грошовi кошти в iноземнiй валютi.
4.13.Оренда
Для операцiйної оренди її доходи i витрати для орендаря визнаються рiвномiрно на пiдставi термiну дiї договору
оренди.
4.14. Надання послуг
Виручка за договорами надання послуг (виконання робiт) визнається виходячи зi стадiї
завершеностi. Стадiя завершеностi надання послуг (виконання робiт) визначається шляхом вивчення виконаної
роботи з вiдображенням в облiку доходiв в тому звiтному перiодi, в якому наданi послуги.
4.15. Прибуток на акцiю
Пiдприємство представляє показник базового прибутку на акцiю у вiдношеннi своїх звичайних акцiй. Базовий
прибуток на акцiю розраховується як частка вiд дiлення прибутку або збитку, що належать власникам звичайних
акцiй пiдприємства, на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, що перебувають в обiгу протягом звiтного
перiоду.
4.16. Розкриття суттєвих строк Балансу (Звiт про фiнансовий стан).
Станом на 31 грудня 2017 року у фiнансовiй звiтностi ПрАТ "Промзв_язок" загальна сума активiв склала 61 115
тис. грн.

Основнi засоби
Рух основних засобiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р. представлений таким чином:
Найменування основних засобiв
Власнi основнi засоби (тис.грн.)
На початок перiоду
На кiнець перiоду
1.Виробничого призначення
6623.000
5198.000
- будiвлi та споруди
1582.000
1285.000
- машини та обладнання
2885.000
2375.000
- транспортнi засоби
1310.000
927.000
- земельнi дiлянки
0.000
0.000
- iншi
846.000
611.000
2. Невиробничого призначення
0.000 0.000
- будiвлi та споруди
0.000
0.000
- машини та обладнання
0.000
0.000
- транспортнi засоби
0.000
0.000
- земельнi дiлянки
0.000
0.000
- iнестицiйна нерухомiсть
0.000
0.000
- iншi
0.000
0.000
Усього
6623.000
5198.000
Дебiторська заборгованiсть за товари та послуги представлена таким чином
(тис.грн)
Заборгованiсть станом на

01.01.2017 р. 765,0 тис.грн.

Заборгованiсть станом на 31.12.2017 р.

3343,0

тис.грн.

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги

3343,0 тыс.грн.

Статутний капiтал
На 31 грудня 2017 р. розмiр зареєстрованого статутного капiталу Товариства становить 267 630,00 гривень i
складається з 5 352 600 випущених та зареєстрованих простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн
кожна.

Власники простих акцiй мають право на отримання дивiдендiв по мiрi їх оголошення, а також мають право одного
голосу на акцiю на загальних зборах акцiонерiв.

№ п/п
1
2
3

Найменування показника

Залишок на 01.01.2017 р.

Залишок на 31.12.2017 р.

Статутний капiтал
268
268
Додатковий капiтал
5669
5669
Нерозподiлений прибуток
43582
47210
УСЬОГО
49519
53147
Нерозподiлений прибуток ( непокритий) збиток
Узагальнюючим показником дiяльностi Пiдприємства у 2017 р. є прибуток
у сумi 3628 тис.грн.
Короткостроковi векселi виданi
Станом на 31.12.2017р. у ПрАТ "Промзв_язок"

короткострокових

векселiв немає.

Поточнi забовязання i забезпечення представлена таким чином:
(тис.грн.)
Найменування показника
Поточнi забовязання i забезпечення
Заборгованiсть станом на 01.01.2017 р. 3070
Заборгованiсть станом на 31.12.2017 р. 1068

4.17. Розкриття суттєвих строк Звiту про фiнансовi результати.

Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, представлений таким
чином:

(у тисячах гривень)
Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
42432
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року,
представлена таким чином:
(у тисячах гривень)
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

31160

Iншi операцiйнi доходи
Iншi операцiйнi доходи за рiк

Адмiнiстративнi витрати
Адмiнiстративнi витрати

за рiк

7169

9066

4.18. Операцiї з пов_язаними сторонами
На протязi 2017 року в ходi звичайної дiяльностi пiдприємство здiйснювало операцiї зi пов'язаними особами.
Члени наглядової ради та члени виконавчого органу отримували компенсацiї, як визначено в МСБО 19 "Виплати

працiвникам ", короткостроковi виплати працiвникам, такi, як заробiтна плата працiвникам та службовцям,
внески на соцiальне забезпечення, оплаченi щорiчнi вiдпустки та оплата тимчасової непрацездатностi. Також,
вiдповiдно до ст.71. ЗУ "Про акцiонернi товариства" ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" здiйснює правочини, щодо вчинення яких
є заiнтересованiсть , якi не перевищує 1 вiдсоток вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi акцiонерного товариства. Статутом акцiонерного товариства не встановлене нижче граничне значення, а
також не встановлюванi додатковi випадки вiднесення правочину до правочину iз заiнтересованiстю. Данi
правочини є незначними, вартiсть менше нiж ринкова та не впливають на фiнансовий результат ПрАТ
"ПРОМЗВ'ЯЗОК".
Дивiденди за минулий 2017 рiк не виплачувались.
В перiодi, пiсля дати складання фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 року включно, до дати заключення
договору на аудиторську перевiрку не вiдбувалося подiй, якi могли б суттєво вплинути на
фiнансово-господарський стан Пiдприємства та призвести до значної змiни вартостi його чистих активiв.
Генеральний директор
Вехалевський Д.О.

Головний бухгалтер

Хома Л.I.

