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(дата реєстрації емітентом електронного
документа)
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(вихідний реєстраційний номер
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Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Голова правлiнняння

Чернов Сергiнняй Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2019 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕЛЕКТРОМЕХАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЧНИЙ ЗАВОД "МАГНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Т"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14309540
4. Місцезнаходження: 19001, Україна, Черкаська обл., Канiннявський р-н, м.Канiнняв, вул. Енергетикiнняв
179
5. Міжміський код, телефон та факс: 0473638196, 6. Адреса електронної пошти: 14309540@afr.com.uaafr.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 22.04.2020, Засiннядання Наглядової ради
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку:
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://
magniнняt.ck.ua/?
page_iнняd=32

23.04.2020

(адреса сторінки)

(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 про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/
або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
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- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
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 емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. 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 осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
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заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. 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 станом на кінець звітного року
38. 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
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Нижче наведена iннянформацiнняя протягом звiннятного перiнняоду у емiннятента не проводилась (не
здiнняйснювалась, була вiннядсутня, не виникала, не вiннядбувалась):
2. IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нформацiнняя про одержанiння лiнняцензiнняї (дозволи) на окремiння види дiнняяльностiння
3. Вiннядомостiння про участь емiннятента в iннянших юридичних особах
4. IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нформацiнняя щодо посади корпоративного секретаря
5. IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нформацiнняя про рейтингове агентство
6. IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нформацiнняя про наявнiннясть фiннялiнняалiнняв або iннянших вiннядокремлених структурних пiннядроздiннялiнняв
емiннятента
7. Судовiння справи емiннятента
8. Штрафнiння санкцiнняї емiннятента

- iннянформацiнняя про будь-якiння винагороди або компенсацiнняї, якiння виплаченiння посадовим особам
емiннятента в разiння їх звiнняльнення
3) iннянформацiнняя про засновникiнняв та/або учасникiнняв емiннятента, вiннядсоток акцiнняй (часток, паїв)
13. IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нформацiнняя про змiнняну акцiнняонерiнняв, яким належать голосуючiння акцiнняї, розмiнняр пакета яких стає
бiнняльшим, меншим або рiннявним пороговому значенню пакета акцiнняй
14. IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нформацiнняя про змiнняну осiнняб, яким належить право голосу за акцiнняями, сумарна кiннялькiннясть прав
за якими стає бiнняльшою, меншою або рiннявною пороговому значенню пакета акцiнняй
15. IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нформацiнняя про змiнняну осiнняб, якiння є власниками фiннянансових iннянструментiнняв, пов'язаних з
голосуючими акцiнняями акцiнняонерного товариства, сумарна кiннялькiннясть прав за якими стає бiнняльшою,
меншою або рiннявною пороговому значенню пакета акцiнняй
16. IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нформацiнняя про структуру капiнняталу, в тому числiння iнняз зазначенням типiнняв та класiнняв акцiнняй, а
також прав та обов'язкiнняв акцiнняонерiнняв (учасникiнняв)
2) iннянформацiнняя про облiннягацiнняї емiннятента
3) iннянформацiнняя про iнняншiння цiнняннiння папери, випущенiння емiннятентом
4) iннянформацiнняя про похiнняднiння цiнняннiння папери емiннятента
5) iннянформацiнняя про забезпечення випуску боргових цiннянних паперiнняв
6) iннянформацiнняя про придбання власних акцiнняй емiннятентом протягом звiннятного перiнняоду
18. Звiннят про стан об'єкта нерухомостiння (у разiння емiннясiнняї цiнняльових облiннягацiнняй пiннядприємств, виконання
зобов'язань за якими здiнняйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiннявництва)
19. IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нформацiнняя про наявнiннясть у власностiння працiннявникiнняв емiннятента цiннянних паперiнняв (крiнням акцiнняй)
такого емiннятента
20. IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нформацiнняя про наявнiннясть у власностiння працiннявникiнняв емiннятента акцiнняй у розмiннярiння понад 0,1
вiннядсотка розмiнняру статутного капiнняталу
21. IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нформацiнняя про будь-якiння обмеження щодо обiннягу цiннянних паперiнняв емiннятента, в тому числiння
необхiнняднiннясть отримання вiнняд емiннятента або iннянших власникiнняв цiннянних паперiнняв згоди на вiннядчуження
таких цiннянних паперiнняв
22. IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нформацiнняя про загальну кiннялькiннясть голосуючих акцiнняй та кiннялькiннясть голосуючих акцiнняй, права
голосу за якими обмежено, а також кiннялькiннясть голосуючих акцiнняй, права голосу за якими за
результатами обмеження таких прав передано iнняншiнняй особiння
25. IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нформацiнняя про прийняття рiнняшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiнняв
26. IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нформацiнняя вчинення значних правочинiнняв
27. IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нформацiнняя про вчинення правочинiнняв, щодо вчинення яких є заiннянтересованiннясть
28. IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нформацiнняя про осiнняб, заiннянтересованих у вчиненнiння товариством правочинiнняв iнняз
заiннянтересованiннястю, та обставини, iнняснування яких створює заiннянтересованiннясть
31. Рiннячна фiннянансова звiннятнiннясть поручителя (страховика/гаранта), що здiнняйснює забезпечення
випуску боргових цiннянних паперiнняв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нформацiнняя про акцiнняонернiння або корпоративнiння договори, укладенiння акцiнняонерами (учасниками)
такого емiннятента, яка наявна в емiннятента
34. IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нформацiнняя про будь-якiння договори та/або правочини, умовою чинностiння яких є незмiнняннiннясть
осiнняб, якiння здiнняйснюють контроль над емiннятентом
36. IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нформацiнняя про випуски iнняпотечних облiннягацiнняй
37. IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нформацiнняя про склад, структуру iння розмiнняр iнняпотечного покриття
1) iннянформацiнняя про розмiнняр iнняпотечного покриття та його спiнняввiннядношення з розмiнняром (сумою)
зобов'язань за iнняпотечними облiннягацiнняями з цим iнняпотечним покриттям
2) iннянформацiнняя щодо спiнняввiннядношення розмiнняру iнняпотечного покриття з розмiнняром (сумою)

зобов'язань за iнняпотечними облiннягацiнняями з цим iнняпотечним покриттям на кожну дату пiннясля змiннян
iнняпотечних активiнняв у складiння iнняпотечного покриття, якiння вiннядбулися протягом звiннятного перiнняоду
3) iннянформацiнняя про замiнняни iнняпотечних активiнняв у складiння iнняпотечного покриття або включення нових
iнняпотечних активiнняв до складу iнняпотечного покриття
4) вiннядомостiння про структуру iнняпотечного покриття iнняпотечних облiннягацiнняй за видами iнняпотечних
активiнняв та iннянших активiнняв на кiннянець звiннятного перiнняоду
5) вiннядомостiння щодо пiннядстав виникнення у емiннятента iнняпотечних облiннягацiнняй прав на iнняпотечнiння активи,
якiння складають iнняпотечне покриття станом на кiннянець звiннятного року
38. IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нформацiнняя про наявнiннясть прострочених боржником строкiнняв сплати чергових платежiнняв за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iнняпотеками,
якiння включено до складу iнняпотечного покриття
39. IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нформацiнняя про випуски iнняпотечних сертифiннякатiнняв
40. IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нформацiнняя щодо реєстру iнняпотечних активiнняв
41. Основнiння вiннядомостiння про ФОН
42. IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нформацiнняя про випуски сертифiннякатiнняв ФОН
43. IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нформацiнняя про осiнняб, що володiнняють сертифiннякатами ФОН
44. Розрахунок вартостiння чистих активiнняв ФОН
45. Правила ФОН
35. Вiннядомостiння щодо особливої iннянформацiнняї та iннянформацiнняї про iнняпотечнiння цiнняннiння папери, що виникала
протягом звiннятного перiнняоду (доповнення до таблицiння):
Повiннядомлення (Вiннядомостiння про змiнняну акцiнняонерiнняв, яким належать голосуючiння акцiнняї, розмiнняр пакета
яких стає бiнняльшим, меншим або рiннявним пороговому значенню пакета акцiнняй) дата вчинення дiнняї 04.01.2019
р.,
розмiннящена
на
власному
сайтiння
http://magniнняt.ck.ua/wp-content/uploads/2019/01/2019_01_05_Osoblyva.pdf - 04.01.2019р.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕХАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЧНИЙ ЗАВОД
"МАГНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Т"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААБ № 781603
3. Дата проведення державної реєстрації
10.02.1995
4. Територія (область)
Черкаська обл.
5. Статутний капітал (грн)
5678750
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
36
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
25.62 - Механiннячне оброблення металевих виробiнняв
25.61 - Оброблення металiнняв та нанесення покриття на метали
22.29 - Виробництво iннянших виробiнняв iнняз пластмас
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
2) МФО банку
380805
3) Поточний рахунок
UA713808050000000026009571301
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
5) МФО банку
6) Поточний рахунок
-

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змiннян в органiннязацiнняйнiнняй структурiння до попереднiннях звiннятних перiнняодiнняв не було.
?ередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiннякова чисельнiннясть штатних працiннявникiнняв облiннякового складу 36 осiнняб , середня
чисельнiннясть позаштатних працiннявникiнняв та осiнняб, якiння працюють за сумiннясництвом - 4 (особи),
чисельнiннясть працiннявникiнняв, якiння працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0
(осiнняб), фонд оплати працiння всiннях працiннявникiнняв- 3363,0 тис. грн., штатних -3228,3 тис. грн. Розмiнняр
фонду оплати працiння збiнняльшився вiннядносно попереднього року на 1164,0 тис. грн. у зв'язку iнняз
ростом мiннянiннямальної заробiннятної плати, визначеної законодавством. IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО снуючий рiннявень квалiнняфiннякацiнняї
працiннявникiнняв вiннядповiннядає операцiнняйним потребам емiннятента.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiннятент не належить до будь-яких об'єднань пiннядприємств та не проводить спiнняльної дiнняяльностiння з
iнняншими органiннязацiнняями, пiннядприємствами, установами.
?пільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Емiннятент спiнняльної дiнняяльностiння не проводить з iнняншими органiннязацiнняями, пiннядприємствами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-якiння пропозицiнняї щодо реорганiннязацiнняї з боку третiннях осiнняб протягом звiннятного перiнняоду не
надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Концептуальна основа фiннянансової звiннятностiння, використана для пiннядготовки фiннянансових звiннятiнняв
визначається Мiнняжнародними стандартами фiннянансової звiннятностiння. Внутрiнняшня облiннякова полiннятика
пiннядприємства, яка вiннядображає принципи та методи бухгалтерського облiнняку та звiннятностiння, за якими
складається фiннянансова звiннятнiннясть, вiннядповiннядає вимогам МСФО, а також статтiння 40 Закону України
"Про цiнняннiння папери".
Облiнняк усiннях операцiнняй здiнняйснюється згiннядно з дiнняючим планом бухгалтерського облiнняку. Фiннянансова
звiннятнiннясть Товариства пiннядготовлена згiннядно формату Нацiнняональних положень(стандартiнняв)
бухгалтерського облiнняку, якiння затвердженiння Наказом №1591 вiнняд 09.12.2011р. Мiннянiннястерства фiннянансiнняв
України.
Фiннянансова звiннятнiннясть Товариства складена на основiння дiнняйсних облiннякових даних iння в цiннялому
об'єктивно вiннядображає фактичний фiннянансовий стан на 31.12.2019р. за результатами операцiнняй з
01.01.2019р. по 31.12.2019р.
Фiннянансова звiннятнiннясть за мiнняжнародними стандартами фiннянансової звiннятностiння складена на основiння
бухгалтерських записiнняв згiннядно українського законодавства, зокрема згiннядно з Положеннями
(стандартами) бухгалтерського облiнняку (надалiння - "П(с)БО") та обраною товариством облiнняковою
полiннятикою, шляхом трансформацiнняї з внесенням корегувань, проведенням перекласифiннякацiнняї статей

з метою достовiннярного представлення iннянформацiнняї згiннядно вимог МСФЗ. Змiнняни, пов'язанiння з
переходом на МСФЗ, були вiннядображенiння шляхом коригувань вiннядповiннядних статей балансу у
кореспонденцiнняї з нерозподiнняленим прибутком на початок 2019 року.
Поточна дiнняяльнiннясть фiннянансувалась за рахунок основної дiнняяльностiння та доходiнняв вiнняд оренди.
Строк корисного використання нематерiнняальних активiнняв та основних засобiнняв. Основнiння засоби
вiннядображенiння в облiнняку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, устаткування
спорудження iння виготовлення. Переоцiннянка вартостiння основних засобiнняв не проводилась.
Нарахування зносу основних засобiнняв проводилось по податковому облiнняку прямолiннянiнняйним
методом амортизацiнняї, зa яким рiннячна сума амортизацiнняї визначаєтьcя дiнняленням вартостiння, якa
амортизується, нa строк корисного використання об'єктa основних засобiнняв, що вiннядповiннядає
вимогам П(С)БО №7.
Знос або амортизацiнняя на нематерiнняальнiння активи та основнiння засоби нараховується протягом термiнняну
їх корисного використання.
Зобов'язання товариства облiнняковуються вiннядносно заборгованостiння, яка виникла внаслiннядок минулих
подiнняй iння погашення якої приведе до зменшення ресурсiнняв пiннядприємства, що втiннялюють в собiння
економiннячнiння вигоди.
Фiннянансовiння активи та фiннянансовiння зобов'язання, якiння облiнняковуються на балансiння Товариства,
представленiння грошовими коштами та їх еквiннявалентами, дебiнняторською та кредиторською
заборгованiннястю, фiннянансовими вкладеннями та iнняншими зобов'язаннями.
Фiннянансовiння iннянструменти класифiннякуються, як зобов'язання або капiннятал, вiннядповiннядно до контрактних
зобов'язань. Прибуток iння збитки, якiння вiннядносяться до фiннянансових iннянструментiнняв, класифiннякованих, як
актив або зобов'язання, вiннядображаються в звiннятностiння, як доходи або витрати.
Запаси вiннядображаються в облiнняку за собiннявартiннястю. На видатки запаси вiннядносяться за методом
ФIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФО.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основними видами продукцiнняї(послуг) є нанесення покриттiнняв на метали та механiннячна обробка
металевих виробiнняв, обсяги виробництва яких у звiннятному роцiння становлять - 914 тис. грн.:
25.61 Нанесення покриттiнняв на метали - 914,0 тис. грн.;
Для розрахунку собiннявартостiння реалiннязованої продукцiнняї застосовується метод за iннядентифiннякованою
собiннявартiннястю.
При визначеннiння обсягу реалiннязацiнняї використовувався метод нарахувань, реалiннязацiнняя визначається в
момент надання послуг.
Постiнняйнiння замовники вiннядсутнiння, новiння технологiнняї, новiння види продукцiнняї не впроваджувались,
конкуренти на ринку вiннядсутнiння.
Пiннядприємство не проводить експортно-iннямпортних операцiнняй. Виготовлення продукцiнняї(послуг) не
залежить вiнняд сезонних змiннян; основнiння ринки збуту та основнiння клiнняєнти - пiннядприємства України;
сировина, яка використовується у виробництвiння, є загальнодоступною iння також закуповується в
Українiння, впровадження нових технологiнняй, нових товарiнняв не передбачається.
Для забезпечення господарської дiнняяльностiння пiннядприємство використовує власнiння основнiння засоби,
орендованого майна не використовує, будь-якiння значнiння правочини щодо власного чи орендованого
майна вiннядсутнiння. Виробничiння потужностiння та обладнання використовується орiнняєнтовно на 20
вiннядсоткiнняв. Всiння активи та основнiння засоби знаходяться за мiннясцезнаходженням пiннядприємства.
Пiннядприємство проводить свою виробничу дiнняяльнiннясть в межах екологiннячного законодавства.
Планiнняв капiннятального будiннявництва, розширення або удосконалення основних засобiнняв немає.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
За останнiння п'ять рокiнняв жоднiння активи не придбавалися. В той же час, проведена лiнняквiннядацiнняя майна,
яке не використовується у виробництвiння, технiннячний стан якого є незадовiнняльним та поновлення
якого економiннячно недоцiнняльне, на загальну суму 7,0 тис. грн. Будь-якiння значнiння iннянвестицiнняї або
придбання пiннядприємство не планує. Залишкова вартiннясть основних засобiнняв станом на 31.12.19 р.
складає 4377,7 тис. грн. , незавершенiння капiннятальнiння iннянвестицiнняї - 1397,4 тис. грн., iннянвестицiнняйна
нерухомiннясть - 6 919,0 тис.грн. Виробничiння потужностiння використовуються на 20%, екологiннячнiння
питання не позначаються на використаннiння активiнняв товариства. Дохiнняд вiнняд надання в оренду й
експлуатацiнняю власного чи орендованого нерухомого майна - 5744,0 тис.грн.
В 2019 роцiння в зв'язку з повним погашенням боргових зобов'язань штрафнiння санкцiнняї та пенiння не
нараховувались.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента
щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання
активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні
питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
За останнiння п'ять рокiнняв жоднiння активи не придбавалися. В той же час, проведена лiнняквiннядацiнняя майна,

яке не використовується у виробництвiння, технiннячний стан якого є незадовiнняльним та поновлення
якого економiннячно недоцiнняльне, на загальну суму 235,0 тис. грн. Будь-якiння значнiння iннянвестицiнняї або
придбання пiннядприємство не планує. Залишкова вартiннясть основних засобiнняв станом на 31.12.18 р.
складає 5 478,0 тис. грн. , незавершенiння капiннятальнiння iннянвестицiнняї - 137,0 тис. грн., iннянвестицiнняйна
нерухомiннясть - 7 198,0 тис.грн. Виробничiння потужностiння використовуються на 20%, екологiннячнiння
питання не позначаються на використаннiння активiнняв товариства. Дохiнняд вiнняд надання в оренду й
експлуатацiнняю власного чи орендованого нерухомого майна - 4 173,0 тис.грн.
В 2018 роцiння в зв'язку з повним погашенням боргових зобов'язань штрафнiння санкцiнняї та пенiння не
нараховувались.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Пiннядприємство не вiннядчуває особливих проблем, законодавчих або економiннячних обмежень якiння б
суттєво впливали на його дiнняяльнiннясть.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiннянансування своєї дiнняяльностiння пiннядприємство проводить без залучення кредитних коштiнняв
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але ще не виконаних договорiнняв (контрактiнняв) на кiннянець звiннятного перiнняоду (загальний
пiннядсумок) немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiнняя вiннядсутня.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
В звiннятному роцiння дослiнняджень та розробок непроводили.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
В поточному роцiння пiннядприємство планує збiнняльшення фiннянансових надходжень за рахунок
iнняснуючого виробництва без його розширення чи реконструкцiнняї. Новiння розробки чи пiннядготовка
виробництва продукцiнняї за звiннятний рiнняк не проводились.

IV. Інформація про органи управління
Орган

Структура

Персональний склад

управління
Наглядова рада

Голова наглядової ради
Член наглядової ради
Член наглядової ради

Федорин Я.В.
Лемiнняшко П.Г.
Федорин Д.Я.

Правлiнняння

Голова правлiнняння
Член правлiнняння
Член правлiнняння

Чернов С.М.
Пiннянчук Т.В.
Самчук О.П.

Ревiннязiнняйна комiннясiнняя

Голова ревiннязiнняйної комiннясiнняї
Член ревiннязiнняйної комiннясiнняї
Член ревiннязiнняйної комiннясiнняї

IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ващенко Л.О.
Лисак Л.М.
Туренко Р.А.

Загальнiння збори
акцiнняонерiнняв

Акцiнняонери

Згiннядно з реєстром власникiнняв цiннянних
паперiнняв

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова правлiнняння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чернов Сергiнняй Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1956
5) Освіта
Освiннята - вища, Днiнняпропетровський державний унiнняверситет.
6) Стаж роботи (років)
46
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "ЕМЗ "Магнiннят", голова правлiнняння.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.05.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Винагорода, окрiнням заробiннятної плати, в 2019 роцiння в Товариствiння не нараховувалась iння не
виплачувалась.
Загальний стаж роботи - 46 рокiнняв.
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ншiння посади, якiння обiнняймала особа протягом останнiннях п'яти рокiнняв:
Посадова особа непогашеної судимостiння за корисливiння та посадовiння злочини не має.

1) Посада
Член правлiнняння-головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiннянчук Тетяна Вiнняталiнняївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження

1968
5) Освіта
Освiннята - вища, Черкаський державний технологiннячний унiнняверситет.
6) Стаж роботи (років)
31
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Комунальне пiннядприємство"Мiнняський стадiнняон", -, головний бухгалтер.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.05.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Винагорода, окрiнням заробiннятної плати, в 2019 роцiння у Товариствiння не нараховувалась iння не
виплачувалась.
Загальний стаж роботи - 31 рокiнняв.
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ншiння посади, якiння обiнняймала особа протягом останнiннях п'яти рокiнняв: Головний бухгалтер. Посадова
особа непогашеної судимостiння за корисливiння та посадовiння злочини не має.

1) Посада
Член правлiнняння - секретар правлiнняння, голова профспiннялкового комiннятету, завiннядуюча
концелярiнняєю
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Самчук Ольга Петрiннявна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1956
5) Освіта
Освiннята - середньотехнiннячна, Київський технiннякум радiнняоелектронiнняки.
6) Стаж роботи (років)
43
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Профспiннялковий комiннятет ВАТ "ЕМЗ "Магнiннят", -, голова профкому.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.05.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Винагорода, окрiнням заробiннятної плати, в 2019 роцiння у Товариствiння не нараховувалась iння не
виплачувалась.
Посадова особа iннянших посад не обiнняймає.
Загальний стаж роботи - 44 роки
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ншiння посади, якiння обiнняймала особа протягом останнiннях п'яти рокiнняв: завiннядуюча канцилярiнняєю.
Посадова особа непогашеної судимостiння за корисливiння та посадовiння злочини не має.

1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Федорин Ярослав Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1955
5) Освіта
Освiннята - вища, Львiннявський унiнняверситет.
6) Стаж роботи (років)
48
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нтелектуальнiння технологiнняї-IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Т", -, Генеральний директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Винагорода в 2019 роцiння у Товариствiння не нараховувалась iння не виплачувалась.
Загальний стаж роботи - 48 рокiнняв.
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ншiння посади, якiння обiнняймала особа протягом останнiннях п'яти рокiнняв: ТОВ "IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нтелектуальнiння технологiнняїIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Т", генеральний директор.
Посадова особа непогашеної судимостiння за корисливiння та посадовiння злочини немає.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Федорин Дмитро Ярославович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1981
5) Освіта
Освiннята - вища, Київський нацiнняональний унiнняверситет iнням.Шевченка.
6) Стаж роботи (років)
23
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Мiнняжнародний науково-навчальний центр iннянформацiнняйних технологiнняй та систем НАН
України, -, молодший науковий спiннявробiннятник
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Винагорода в 2019 роцiння у Товариствiння не нараховувалась iння не виплачувалась.
Посада по основному мiннясцю роботи - молодший науковий спiннявробiннятник Мiнняжнародного науковонавчального центру iннянформацiнняйних технологiнняй та систем НАН України (03680 м. Київ, пр-т
Академiнняка Глушкова,40).
Загальний стаж роботи - 23 роки.
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ншiння посади, якiння обiнняймала особа протягом останнiннях п'яти рокiнняв: Мiнняжнародний науковонавчальний центр iннянформацiнняйних технологiнняй та систем НАН України, молодший науковий
спiннявробiннятник. Посадова особа непогашеної судимостiння за корисливiння та посадовiння злочини немає.
1) Посада

Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лемiнняшко Петро Григорович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1956
5) Освіта
Освiннята - вища, Київський iннянститут народного господарства.
6) Стаж роботи (років)
45
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Магнiннятприлад", -, заступник директора.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Винагорода в 2019 роцiння у Товариствiння не нараховувалась iння не виплачувалась.
Посада по основному мiннясцю роботи - заступник директора ТОВ "Магнiннятприлад".
Загальний стаж роботи - 45 роки.
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ншiння посади, якiння обiнняймала особа протягом останнiннях п'яти рокiнняв: ТОВ "Магнiннятприлад", заступник
директора.
Посадова особа непогашеної судимостiння за корисливiння та посадовiння злочини немає.
1) Посада
Голова Ревiннязiнняйної комiннясiнняї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ващенко Лєна Олексiнняївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1974
5) Освіта
Освiннята - вища, Керченський морський технологiннячний iннянститут.
6) Стаж роботи (років)
25
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТЗТ "УНЕК "Укренергоресурси", -, головний бухгалтер.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Винагорода в 2019 роцiння у Товариствiння не нараховувалась iння не виплачувалась.
Посада по основному мiннясцю роботи - головний бухгалтер ТОВ "IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нтелектуальнiння технологiнняї-IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Т".
Загальний стаж роботи - 25 роки.
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ншiння посади, якiння обiнняймала особа протягом останнiннях п'яти рокiнняв: ТОВ "IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нтелектуальнiння технологiнняїIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Т", головний бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимостiння за корисливiння та посадовiння
злочини немає.

1) Посада
Член Ревiннязiнняйної комiннясiнняї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лисак Лiннядiнняя Миколаївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1949
5) Освіта
Освiннята - вища, Київський iннянститут народного господарства
6) Стаж роботи (років)
53
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ДЮСШ "Зенiннят", -, головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Винагорода в 2019 роцiння у Товариствiння не нараховувалась iння не виплачувалась.
Посада по основному мiннясцю роботи - головний бухгалтер ДЮСШ "Зенiннят".
Загальний стаж роботи - 53 роки.
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ншiння посади, якiння обiнняймала особа протягом останнiннях п'яти рокiнняв: головний бухгалтер ДЮСШ
"Зенiннят".
Посадова особа непогашеної судимостiння за корисливiння та посадовiння злочини немає.
1) Посада
Член Ревiннязiнняйної комiннясiнняї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Туренко Раїса Андрiнняївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1940
5) Освіта
Освiннята - вища, Полтавський сiнняльськогосподарський iннянститут
6) Стаж роботи (років)
62
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПМП "IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нтербуд", -, бухгалтер.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Винагорода в 2019 роцiння у Товариствiння не нараховувалась iння не виплачувалась.
Посада по основному мiннясцю роботи - бухгалтер ПМП "IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нтербуд".
Загальний стаж роботи - 62 роки.
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ншiння посади, якiння обiнняймала особа протягом останнiннях п'яти рокiнняв: бухгалтер ПМП "IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нтербуд".
Посадова особа непогашеної судимостiння за корисливiння та посадовiння злочини немає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

1
Голова правлiнняння
Член правлiннянняголовний
бухгалтер
Член правлiнняння секретар правлiнняння
Голова Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Голова Ревiннязiнняйної
комiннясiнняї
Член Ревiннязiнняйної
комiннясiнняї
Член Ревiннязiнняйної
комiннясiнняї

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Чернов Сергiнняй
Миколайович
Пiннянчук Тетяна
Вiнняталiнняївна

Ідентифікаційний код
юридичної особи

3

Самчук Ольга
Петрiннявна
Федорин Ярослав
Володимирович
Федорин Дмитро
Ярославович
Лемiнняшко Петро
Григорович
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ващенко Лєна
Олексiнняївна
Лисак Лiннядiнняя
Миколаївна
Туренко Раїса
Андрiнняївна
Усього

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
0

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейо-вані іменні

5
0

6
0

7
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Товариство iння надалiння планує iнняснуючими видами дiнняяльностiння шляхом нарощення обсягiнняв
виробництва та розширення ринкiнняв збуту.
2. Інформація про розвиток емітента
Освоєння нової продукцiнняї, проведення реконструкцiнняї, придбання обладнання, залучення
iннянвестицiнняй не передбачене.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану
і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
У звiннятному перiнняодiння емiннятент не вчиняв правочинiнняв з похiннядними цiннянними паперами та
деривативами
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Завдань та полiннятики Товариства щодо управлiнняння фiннянансовими ризиками немає.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Основнiння фiннянансовiння iннянструменти пiннядприємства, якiння несуть в собiння фiннянансовiння ризики, включають
грошовiння кошти, дебiнняторську заборгованiннясть, кредиторську заборгованiннясть, та пiнняддаються
наступним фiннянансовим ризикам:
- ринковий ризик: змiнняни на ринку можуть iннястотно вплинути на активи/зобов'язання;
Пiннядприємство не пiнняддається валютному ризику, оскiнняльки в договiннярних умовах не передбачено
залежнiннясть цiнняни вiнняд змiнняни курсу валют.
ЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО iнняновим ризиком є ризик того, що вартiннясть фiннянансового iннянструмента буде змiннянюватися внаслiннядок
змiннян ринкових цiннян.
- ризик втрати лiнняквiннядностiння: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини
недостатностiння (дефiнняциту) обiннягових коштiнняв; тож за певних несприятливих обставин, може бути
змушене продати свої активи за бiнняльш низькою цiнняною, нiнняж їхня справедлива вартiннясть, з метою
погашення зобов'язань. Товариство перiнняодично проводить монiнняторинг показникiнняв лiнняквiннядностiння та
вживає заходiнняв, для запобiннягання їх зниження.
Пiннядприємство аналiннязує термiнняни платежiнняв, якiння пов'язанiння з дебiнняторською заборгованiннястю та iнняншими
фiннянансовими активами, а також прогнознiння потоки грошових коштiнняв вiнняд операцiнняйної дiнняяльностiння ;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiнняв у разiння невиконання фiннянансових зобов'язань
контрагентами (дебiнняторами).
Процентних фiннянансових зобов'язань немає. Пiннядприємство не пiнняддається ризику коливання
процентних ставок, оскiнняльки не має кредитiнняв.
Пiннядприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагентдебiннятор не буде здатний в повному обсязiння iння в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний
ризик регулярно контролюється. Управлiнняння кредитним ризиком здiнняйснюється, в основному, за
допомогою аналiннязу платоспроможностiння контрагента. Пiннядприємство укладає угоди виключно з
перевiнняреними та фiннянансово стабiнняльними сторонами.

Крiнням зазначеного вище, суттєвий вплив на дiнняяльнiннясть Товариства можуть мати такiння зовнiнняшнiння
ризики, як:
- нестабiнняльнiннясть, суперечливiннясть законодавства;
- непередбаченiння дiнняї державних органiнняв;
- нестабiнняльнiннясть економiннячної (фiннянансової, податкової, зовнiнняшньоекономiннячної iння iннян.) полiннятики;
- непередбачена змiнняна кон'юнктури внутрiнняшнього iння зовнiнняшнього ринку;

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй дiнняяльностiння не керується власним кодексом корпоративного управлiнняння.
Вiннядповiннядно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний
кодекс корпоративного управлiнняння. Ст.33 Закону України "Про акцiнняонернiння товариства" питання
затвердження принципiнняв (кодексу) корпоративного управлiнняння товариства вiнняднесено до
виключної компетенцiнняї загальних зборiнняв акцiнняонерiнняв. Загальними зборами акцiнняонерiнняв Приватного
акцiнняонерного товариства "Електромеханiннячний завод "Магнiннят" кодекс корпоративного управлiнняння
не затверджувався.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiнняння фондової бiнняржiння, об'єднання
юридичних осiнняб або iнняншим кодексом корпоративного управлiнняння. Товариством не приймалося
рiнняшення про добровiнняльне застосування перелiннячених кодексiнняв.
Акцiнняї Приватного акцiнняонерного товариства "Електромеханiннячний завод "Магнiннят" на фондових
бiнняржах не торгуються,

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiнняб. У зв'язку з цим, посилання
на зазначенiння в цьому пунктiння кодекси не наводяться.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нформацiнняя щодо вiннядхилень вiнняд положень кодексу корпоративного управлiнняння не наводиться,
оскiнняльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiнняння та не користується
кодексами корпоративного управлiнняння iннянших пiннядприємств, установ, органiннязацiнняй.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

Дата проведення
24.04.2019
Кворум зборів
100
Опис
Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятiння з них рiнняшення:
Питання 1. Звiннят Правлiнняння Приватного акцiнняонерного товариства
"Електромеханiннячний завод "Магнiннят" про результати фiннянансовогосподарської дiнняяльностiння Товариства за 2018 рiнняк, затвердження заходiнняв за
результатами його розгляду. Прийняття рiнняшення за наслiннядками розгляду
звiнняту правлiнняння Товариства.
Прийняте рiнняшення:
Звiннят правлiнняння Приватного акцiнняонерного товариства
"Електромеханiннячний завод "Магнiннят" за 2018 рiнняк затвердити. Визначити
заходи та основнiння напрямки дiнняяльностiння Товариства на 2019 рiнняк щодо
зростання доходiнняв з метою отримання прибутку. Роботу правлiнняння за 2018
рiнняк визнати задовiнняльною та такою, що вiннядповiннядає метiння та напрямкам
дiнняяльностiння вiннядповiннядно до Статуту Товариства.
Питання 2. Звiннят Наглядової ради Приватного акцiнняонерного товариства
"Електромеханiннячний завод "Магнiннят" за 2018 рiнняк, затвердження заходiнняв за
результатами його розгляду. Прийняття рiнняшення за наслiннядками розгляду
звiнняту Наглядової ради Товариства
Прийняте рiнняшення: Звiннят Наглядової ради Приватного акцiнняонерного
товариства "Електромеханiннячний завод "Магнiннят" за 2018 рiнняк затвердити.
Роботу Наглядової ради за 2018 рiнняк визнати задовiнняльною та такою, що
вiннядповiннядає метiння та напрямкам дiнняяльностiння вiннядповiннядно до Статуту Товариства.
Питання 3: Звiннят Ревiннязiнняйної комiннясiнняї Приватного акцiнняонерного товариства
"Електромеханiннячний завод "Магнiннят" за 2018 рiнняк. Затвердження висновкiнняв
Ревiннязiнняйної комiннясiнняї по рiннячному звiнняту iння балансу Товариства за 2018 рiнняк.
Прийняття рiнняшення за наслiннядками розгляду звiнняту Ревiннязiнняйної комiннясiнняї
Товариства.
Прийняте рiнняшення: Затвердити звiннят Ревiннязiнняйної комiннясiнняї Приватного
акцiнняонерного товариства "Електромеханiннячний завод "Магнiннят" за 2018 рiнняк та
висновок Ревiннязiнняйної комiннясiнняї по рiннячному звiнняту iння балансу товариства за 2018
рiнняк. Роботу Ревiннязiнняйної комiннясiнняї за 2018 рiнняк визнати задовiнняльною та такою, що
вiннядповiннядає метiння та напрямкам дiнняяльностiння вiннядповiннядно до Статуту Товариства.
Питання 4. Затвердження рiннячного звiнняту та балансу Приватного
акцiнняонерного товариства "Електромеханiннячний завод "Магнiннят" за 2018 рiнняк,
порядку розподiннялу прибутку (або покриття збиткiнняв) за 2018 рiнняк.
Прийняте рiнняшення: Затвердити рiннячний звiннят та баланс Товариства за 2018
рiнняк. Зважаючи на невеликий розмiнняр прибутку за результатами дiнняяльностiння
Приватного акцiнняонерного товариства "Електромеханiннячний завод "Магнiннят" у
2018 роцiння, дивiнняденди за 2018 рiнняк не нараховувати, кошти використати на
формування резервного фонду згiннядно Статуту Товариства та покриття
збиткiнняв минулих перiнняодiнняв.

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

Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
(зазначити)

Ні

X
X
X

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 фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10
X
відсотками акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
(зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
(зазначити)

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

Ні

Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків
простих акцій товариства

X
X
X
В з вiннятному роцiння
позачерговiння збори не
скликались.
В з вiннятному роцiння
позачерговiння збори не
скликались.

Інше (зазначити)

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: В звiннятному роцiння черговiння збори були проведенiння 24.04.2019р.
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення: В з вiннятному роцiння позачерговiння збори не скликались.
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість
осіб
0
3
0

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

Комiннятети не створенiння

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiннятети не створенiння
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комiннятети
не створенiння
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові
Федорин Ярослав
Володимирович
Опис:
Лемiнняшко Петро
Григорович
Опис:
Федорин Дмитро

Посада
Голова наглядової ради

Незалежний член
Так
Ні
X

Член наглядової ради

X

Член наглядової ради

X

Ярославович
Опис:
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
X
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
(зазначити)
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Протягом 2019 року вiннядбулися засiннядання наглядової ради:
Дата засiннядання
Кворум
Загальний опис прийнятих рiнняшень
16.01.2019
100
Про укладення додаткового договору мiнняж АТ "ЕМЗ
"Магнiннят" та ТОВ "Ергопак" щодо iнняндексацiнняї орендної
плати
16.01.2019
100
Про укладення додаткових договорiнняв мiнняж АТ "ЕМЗ
"Магнiннят" та ТОВ "Сатурн-Магнiннят" щодо iнняндексацiнняї орендної
плати
20.02.2019
100
Про скликання чергових загальних зборiнняв акцiнняонерiнняв
15.04.2019
100
Про списання майна, яке не використовується у
виробництвiння
17.04.2019
100
Про створення робочих органiнняв зборiнняв акцiнняонерiнняв
10.06.2019
100
Про продаж майна, яке не використовується у
виробництвiння
06.08.2019
100
Про списання майна, яке не використовується у
виробництвiння

10.09.2019
16.10.2019
виробництвiння

100
100

Про укладення договорiнняв суперфiнняцiнняю земельних дiннялянок
Про списання майна, яке не може бути використане у

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
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
(запишіть)

Ні
X
X
X
X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Правлiнняння товариства у складiння:
Голова правлiнняння
Член правлiнняння
Член правлiнняння

Функціональні обов'язки
1)
здiнняйснення виконання рiнняшень
загальних зборiнняв акцiнняонерiнняв та Наглядової
ради Товариства;
2)
колегiнняальне вирiнняшення питання щодо
фiннянансово-господарської та виробничої
дiнняяльностiння Товариства в межах, передбачених
Статутом;
3)
пiннядготовка рiннячних фiннянансових планiнняв
Товариства iння звiннятiнняв про їх виконання та подає
їх на затвердження Наглядовiнняй радiння
Товариства;
4)
розробка проектiнняв рiннячного бюджету,
бiннязнес-планiнняв, програм фiннянансовогосподарської дiнняяльностiння Товариства;
5)
розробка та затвердження поточних
фiннянансово-господарських планiнняв iння
оперативних завдань Товариства та
забезпечення їх реалiннязацiнняї;
6)
за рiнняшенням Наглядової Ради органiннязацiнняя скликання та проведення чергових
та позачергових зборiнняв акцiнняонерiнняв, пiннядготовка
у зв'язку з цим необхiннядних матерiнняалiнняв;
7)
розробка та за погодженням з
Наглядовою радою затвердження правил
внутрiнняшнього трудового розпорядку та iннянших
внутрiнняшнiннях документiнняв Товариства;
8)
розгляд питань органiннязацiнняї
виробництва. облiнняку та звiннятностiння.
зовнiнняшньоекономiннячної дiнняяльностiння;
органiннязацiнняя ведення бухгалтерського облiнняку

та звiннятностiння Товариства. Складання та надання
Наглядовiнняй радiння квартальних та рiннячних звiннятiнняв
Товариства до їх оприлюднення та подання на
розгляд загальних зборiнняв акцiнняонерiнняв;
розробка штатного розкладу та
затвердження посадових iннянструкцiнняй,
посадових окладiнняв працiннявникiнняв Товариства,
фiннялiнняй, представництв Товариства та дочiннярнiннях
пiннядприємств;
за попереднiнням погодженням з Наглядовою
радою призначення керiннявникiнняв фiннялiнняй,
представництв Товариства та дочiннярнiннях
пiннядприємств;
визначення напрямкiнняв дiнняяльностiння
Товариства та подання їх на затвердження
загальним зборам або Наглядовiнняй Радiння
Товариства;
складання квартальних та рiннячних звiннятiнняв
Товариства та подання їх на розгляд iння
затвердження Наглядовiнняй радiння Товариства;
забезпечення проведення аудиторської
перевiннярки дiнняяльностiння Товариства на вимогу
акцiнняонерiнняв, якiння володiнняють бiнняльш як 10
вiннядсотками акцiнняй Товариства;
укладення, за попереднiнням погодженням iнняз
Наглядовою радою Товариства, колективного
договору та його виконання. Призначення та
вiннядкликання осiнняб, якiння беруть участь у
колективних переговорах як представники
Правлiнняння, за погодженням iнняз Наглядовою
радою;
виконання iннянших функцiнняї та повноважень
щодо управлiнняння Товариством, з урахуванням
обмежень визначених Статутом та чинним
законодавством України.
Опис

Правлiнняння товариства є виконавчим органом
Товариства, який здiнняйснює керiннявництво його
поточною дiнняяльнiннястю. Правлiнняння є пiннядзвiннятним
загальним зборам акцiнняонерiнняв iння Наглядовiнняй радiння
Товариства та органiннязовує виконання їх
рiнняшень.

Примітки
Вiннядповiннядно до чинної редакцiнняї Статуту Товариства, ПРАВЛIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ННЯ є колегiнняальним виконавчим
органом Товариства, який здiнняйснює управлiнняння поточною дiнняяльнiннястю Товариства. Голова та
члени правлiнняння обираються наглядовою радою термiнняном на 3 роки. Правлiнняння складається з

членiнняв: Голови правлiнняння та 2 члени правлiнняння.
Станом на дату складання цього Звiнняту до складу правлiнняння входять:
Голова правлiнняння Чернов Сергiнняй Миколайович, обраний на посаду 10.05.2017р. (Протокол
Наглядової ради № 01/17 вiнняд 10.05.2017р.) термiнняном на 3 роки;
Член правлiнняння Пiннянчук Тетяна Вiнняталiнняївна, обраний 10.05.2017р. (протокол Наглядової Ради
№02/17 вiнняд 10.05.2017р.) термiнняном на 3 роки;
Член правлiнняння Самчук Ольга Петрiннявна, обраний 10.05.2017р. (Протокол Наглядової ради
№02/17 вiнняд 10.05.2017 року) термiнняном на 3 роки;
Комiннятетiнняв правлiнняння не створено.
Протягом 2019 року вiннядбулися засiннядання правлiнняння:
Дата засiннядання
Кворум
Загальний опис прийнятих рiнняшень
20.02.2019
100
Про скликання чергових загальних зборiнняв акцiнняонерiнняв
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ншiння загальнiння збори акцiнняонерiнняв, якiння вiннядбулися протягом 2019 року iння оформленiння рiнняшеннями
акцiнняонера, який одноосiннябно володiнняє 100% акцiнняй Товариства iння здiнняйснює повноваження загальних
зборiнняв акцiнняонерiнняв Товариства:
Дата проведення
Загальний опис прийнятих рiнняшень
26.06.2019
Про внесення змiннян до Єдиного державного реєстру юридичних осiнняб,
фiннязичних осiнняб-пiннядприємцiнняв та громадських формувань щодо складу
акцiнняонерiнняв Приватного акцiнняонерного товариства "Електромеханiннячний
завод "Магнiннят"
25.07.2019
Про надання повноважень головiння правлiнняння
29.07.2019
Про внесення змiннян до Єдиного державного реєстру юридичних осiнняб,
фiннязичних осiнняб-пiннядприємцiнняв та громадських формувань щодо видiнняв
дiнняяльностiння(КВЕД) Приватного акцiнняонерного товариства "Електромеханiннячний завод "Магнiннят"
16.09.2019
Про участь Приватного акцiнняонерного товариства "Електромеханiннячний
завод "Магнiннят" у створеннiння Товариства з обмеженою вiннядповiннядальнiннястю Науково-виробничий комплекс "М-енергiнняя"
16.09.2019
Про участь Приватного акцiнняонерного товариства "Електромеханiннячний
завод "Магнiннят" у створеннiння Товариства з обмеженою вiннядповiннядаль- нiннястю Науково-виробничий
комплекс "Сонячна енергетика"
16.09.2019 Про надання повноважень головiння правлiнняння на участь у загальних
зборах ТОВ "Магнiннятприлад" у створеннiння Товариства з обмеженою вiннядповiннядальнiннястю Наукововиробничий комплекс "М-енергiнняя"
06.08.2019 Про надання повноважень головiння правлiнняння на участь у загальних
зборах ТОВ "Магнiннятприлад" у створеннiння Товариства з обмеженою вiннядповiннядальнiннястю Наукововиробничий комплекс "Сонячна енергетика"
02.12.2019
Про надання майнової поруки за вiннядновлювальною кредитною лiннянiнняєю,
яка запитується ТОВ "Магнiннятприлад" у АТ "КIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Б"
18.12.2019 Про надання повноважень головiння правлiнняння на участь у загальних
зборах ТОВ "Магнiннятприлад" по входженню ТОВ "Магнiннятприлад"
до складу учасникiнняв Товариства з обмеженою вiннядповiннядальнiннястю
"Телерадiнняокомпанiнняя "Магнiннят"
20.12.2019 Про надання повноважень головiння правлiнняння на участь у загальних
зборах ТОВ "Магнiннятприлад" по створенню Товариства з обмеженою вiннядповiннядальнiннястю
"Канiннявське пиво"

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 3
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?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнесні
так
ні
ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
ні
так
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
ні
так
ні
ні
конфлікт інтересів

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація про
Інформація
Інформаці Документи
Копії
Інформаці
діяльність акціонерного розповсюджує
я
надаються докумен
я
товариства
ться на
оприлюдн
для
тів
розміщуєт
загальних
юється в ознайомлен надають
ься на
зборах
загальнод
ня
ся на
власній
оступній
безпосеред
запит
інтернетінформаці
ньо в
акціонер
сторінці
йній базі
акціонерно
а
акціонерн
даних
му
ого
Національ товаристві
товариства
ної комісії
з цінних
паперів та
фондового
ринку про
ринок
цінних
паперів
або через
особу, яка
провадить
діяльність
з
оприлюдн
ення
регульова

ної
інформації
від імені
учасників
фондового
ринку
Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
відсотками та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

так

ні

так

так

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Інше
(зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?

Так
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
відсотками голосів
Інше
(зазначити)

Ні
X
X

X
X
X

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

1

ТОВ "IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нтелектуальнiння технологiнняї-IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Т"

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
31023667

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

100

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість акцій

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
Наглядова рада складається з 3 (трьох) осiнняб. До складу Наглядової ради входять голова,
заступник голови та члени Наглядової ради. Членами Наглядової ради можуть бути тiнняльки
акцiнняонери Товариства. Члени Наглядової ради обираються загальними зборами акцiнняонерiнняв. Член
Наглядової ради не може одночасно бути головою або членом правлiнняння та (або) ревiннязiнняйної
комiннясiнняї Товариства. Якщо кiннялькiннясть членiнняв наглядової ради становить менше половини її

кiннялькiннясного складу, товариство протягом трьох мiннясяцiнняв має скликати позачерговiння загальнiння збори
для обрання решти членiнняв наглядової ради, а в разiння обрання членiнняв наглядової ради шляхом
кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради. Наглядова рада
обирається строком на три роки. У разiння, якщо пiннясля закiннянчення строку, на який обрана Наглядова
рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рiнняшення про обрання або
переобрання Наглядової ради, повноваження членiнняв Наглядової ради продовжуються до моменту
прийняття загальними зборами рiнняшення про обрання або переобрання Наглядової ради. Одна й
та сама особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кiннялькiннясть разiнняв. Загальнiння
збори Товариства можуть прийняти рiнняшення про дострокове припинення повноважень членiнняв
Наглядової ради та одночасне обрання нових членiнняв. Обрання членiнняв наглядової ради Товариства
здiнняйснюється з використанням бюлетенiнняв шляхом кумулятивного голосування.
Голова Наглядової ради обирається на Загальних зборах акцiнняонерiнняв iнняз числа обраних членiнняв
Наглядової ради простою бiнняльшiннястю голосiнняв.
Правлiнняння є виконавчим органом Товариства, який здiнняйснює керiннявництво його поточною
дiнняяльнiннястю. Правлiнняння є пiннядзвiннятним загальним зборам акцiнняонерiнняв iння Наглядовiнняй радiння Товариства та
органiннязовує виконання їх рiнняшень. Правлiнняння створюється за рiнняшенням Наглядової ради.
Член Правлiнняння може бути вiннядкликаним до закiннянчення термiнняну повноважень самого Правлiнняння.
Рiнняшення про дострокове вiннядкликання члена Правлiнняння приймає Наглядова рада Товариства.
Ревiннязiнняйна комiннясiнняя є органом Товариства, який контролює фiннянансово-господарську дiнняяльнiннясть
правлiнняння Товариства. Ревiннязiнняйна комiннясiнняя обирається загальними зборами шляхом кумулятивного
голосування з числа акцiнняонерiнняв у кiннялькостiння 3 (трьох) членiнняв строком на 3 (три) роки. Голова
Ревiннязiнняйної комiннясiнняї обирається Загальними зборами з числа членiнняв Ревiннязiнняйної комiннясiнняї простою
бiнняльшiннястю голосiнняв.
Будь-якiння додатковiння винагороди або компенсацiнняї, крiнням тих, що передбаченiння чинним трудовим
законодавством, якiння мають бути виплаченiння посадовим особам емiннятента в разiння їх звiнняльнення - не
передбаченiння.

9) повноваження посадових осіб емітента
До компетенцiнняї Наглядової ради належить вирiнняшення питань наданих їй згiннядно iнняз Статутом
Товариства, а також переданих на вирiнняшення Наглядової ради загальними зборами:
1)
ухвалення стратегiнняї Товариства, затвердження рiннячного бюджету, бiннязнес-планiнняв та
здiнняйснення контролю за їх реалiннязацiнняєю;
2)
затвердження в межах своєї компетенцiнняї положень, якими регулюються питання, пов'язанiння
з дiнняяльнiннястю Товариства;
3)
пiннядготовка порядку денного загальних зборiнняв, прийняття рiнняшення про дату їх проведення
та про включення пропозицiнняй до порядку денного, крiнням скликання акцiнняонерами позачергових
загальних зборiнняв;
4)
прийняття рiнняшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiнняв на вимогу
акцiнняонерiнняв або за пропозицiнняєю виконавчого органу;
5)
прийняття рiнняшення про продаж ранiнняше викуплених Товариством акцiнняй;
6)
прийняття рiнняшення про розмiннящення Товариством iннянших цiннянних паперiнняв, крiнням акцiнняй;
7)
прийняття рiнняшення про викуп розмiннящених Товариством iннянших, крiнням акцiнняй, цiннянних
паперiнняв;

8)
затвердження ринкової вартостiння майна у випадках, передбачених Законом;
9)
обрання (призначення) та припинення повноважень голови та членiнняв виконавчого органу;
10)
затвердження умов контрактiнняв, якiння укладатимуться з членами виконавчого органу,
встановлення розмiнняру їх винагороди;
11)
прийняття рiнняшення про вiннядсторонення голови або члена виконавчого органу вiнняд
виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiнняйснюватиме повноваження
голови виконавчого органу;
12)
обрання та припинення повноважень голови iння членiнняв iннянших органiнняв товариства;
13)
обрання реєстрацiнняйної комiннясiнняї, тимчасової лiннячильної комiннясiнняї, за винятком випадкiнняв,
встановлених Законом України "Про акцiнняонернiння товариства";
14)
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiнняру оплати його послуг;
15)
визначення дати складення перелiнняку осiнняб, якiння мають право на отримання дивiннядендiнняв,
порядку та строкiнняв виплати дивiннядендiнняв у межах граничного строку, визначеного частиною
другою статтiння 30 Закону України "Про акцiнняонернiння товариства";
16)
визначення дати складення перелiнняку акцiнняонерiнняв, якiння мають бути повiннядомленiння про
проведення загальних зборiнняв вiннядповiннядно до частини першої статтiння 35 Закону України "Про
акцiнняонернiння товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiннядповiннядно до статтiння 34
Закону України "Про акцiнняонернiння товариства";
17)
вирiнняшення питань про участь Товариства у промислово-фiннянансових групах та iннянших
об'єднаннях, про заснування iннянших юридичних осiнняб;
18)
вирiнняшення питань, вiнняднесених до компетенцiнняї наглядової ради роздiннялом ХVIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  Закону
України "Про акцiнняонернiння товариства", в разiння злиття, приєднання, подiннялу, видiннялу або перетворення
Товариства;
19)
прийняття рiнняшення про вчинення значних правочинiнняв якщо ринкова вартiннясть майна або
послуг, що є їх предметом, становить вiнняд 5 до 25 вiннядсоткiнняв вартостiння активiнняв за даними останньої
рiннячної фiннянансової звiннятностiння;
20)
визначення ймовiннярностiння визнання Товариства неплатоспроможним внаслiннядок прийняття
ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числiння внаслiннядок виплати дивiннядендiнняв або викупу
акцiнняй;
21)
прийняття рiнняшення про обрання оцiннянювача майна Товариства та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiнняру оплати його послуг;
22)
прийняття рiнняшення про обрання (замiнняну) депозитарної установи, яка надає товариству
додатковiння послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiнняру
оплати її послуг;
23)
надсилання пропозицiнняї акцiнняонерам про придбання належних їм простих акцiнняй особою
(особами, що дiнняють спiнняльно), яка придбала контрольний пакет акцiнняй, вiннядповiннядно до статiння 65
Закону України "Про акцiнняонернiння товариства";
24)
встановлення порядку прийому, реєстрацiнняї та розгляду звернень та скарг акцiнняонерiнняв;
25)
визначення загальних засад iннянформацiнняйної полiннятики Товариства. Встановлення порядку
надання iннянформацiнняї акцiнняонерам та особам, якiння не є акцiнняонерами. Визначення перелiнняку
вiннядомостей, що є конфiнняденцiнняйними, а також встановлення порядку доступу до конфiнняденцiнняйної
iннянформацiнняї. Здiнняйснення контролю за розкриттям iннянформацiнняї та реалiннязацiнняєю iннянформацiнняйної
полiннятики Товариства;
26)
проведення перевiннярки достовiннярностiння рiннячної та квартальної фiннянансової звiннятностiння до її
оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiнняв акцiнняонерiнняв;
27)
забезпечення функцiнняонування належної системи внутрiнняшнього та зовнiнняшнього контролю

за фiннянансово-господарською дiнняяльнiннястю Товариства. Виявлення недолiннякiнняв системи контролю,
розробка пропозицiнняй та рекомендацiнняй щодо її вдосконалення. Здiнняйснення контролю за
ефективнiннястю зовнiнняшнього аудиту, об'єктивнiннястю та незалежнiннястю аудитора. Здiнняйснення
контролю за усуненням недолiннякiнняв, якiння були виявленiння пiнняд час проведення перевiннярок Ревiннязiнняйною
комiннясiнняєю, службою внутрiнняшнього аудиту та зовнiнняшнiнням аудитором;
28)
призначення та звiнняльнення внутрiнняшнiннях аудиторiнняв Товариства;
29)
погодження за поданням Голови правлiнняння рiнняшення про надання в довгострокову (понад
один рiнняк) оренду, лiннязинг або iннянше оплатне чи безоплатне володiнняння, користування рухомого або
нерухомого майна Товариства, погодження умов договорiнняв, що укладаються в результатiння такої
передачiння;
30)
погодження придбання, набуття у власнiннясть iнняншим способом та розпорядження
довгостроковими фiннянансовими вкладеннями Товариства у виглядiння внескiнняв (частки, паї, акцiнняї) у
iнняншiння суб'єкти господарської дiнняяльностiння, якiння створюються за участю Товариства, у тому числiння в
дочiннярнiння пiннядприємства;
31)
надання дозволу Головiння правлiнняння Товариства на видачу Товариством поручительств та
(або) гарантiнняй на суму, що перевищує 10 000,00 грн.;
32)
погодження за поданням Голови правлiнняння рiнняшення щодо розпорядження майном
Товариства (необоротнiння активи), враховуючи вартiнняснiння обмеження, встановленiння чинним
законодавством та цим статутом;
33)
погодження угоди про заставу майна, з урахуванням вартiннясних обмежень встановлених в
цьому Статутiння;
34)
призначення керiннявникiнняв фiннялiнняй та представництв Товариства;
35)
призначення тимчасово виконуючого обов'язки Голови правлiнняння у випадку звiнняльнення
Голови правлiнняння, його хвороби, тимчасової вiннядсутностiння на робочому мiннясцiння понад 3 днiння,
вiннядсторонення вiнняд виконання Головою правлiнняння трудових обов'язкiнняв, та у iннянших випадках;
36)
визначення умов оплати працiння посадових осiнняб Товариства, його фiннялiнняй та представництв,
дочiннярнiннях пiннядприємств;
37)
надання Правлiннянню Товариства рекомендацiнняй з питань розробки, укладення або внесення
змiннян до колективного договору у Товариствiння, в тому числiння рекомендацiнняй щодо змiннясту
колективного договору
38)
надання згоди на укладання Правлiннянням колективного договору, погодження за поданням
правлiнняння призначення та вiннядкликання осiнняб, якiння беруть участь у колективних переговорах як
представники Правлiнняння;
39)
визначення основних напрямкiнняв дiнняяльностiння Товариства iння затвердження його планiнняв та
звiнняти про їх виконання;
40)
погодження за поданням Правлiнняння органiннязацiнняйної структури Товариства;
41)
розгляд та затвердження квартальних звiннятiнняв, розгляд та подання на затвердження
загальним зборам рiннячних звiннятiнняв, якiння надає Голова правлiнняння Товариства;
42)
координацiнняя розробки та внесення змiннян iння доповнень в Положення про Загальнiння збори,
Наглядову раду, Правлiнняння, Ревiннязiнняйну комiннясiнняю та Положення про посадових осiнняб органiнняв
управлiнняння Товариства та подання їх на затвердження загальним зборам акцiнняонерiнняв;
43)
затвердження iннянших внутрiнняшнiннях документiнняв Товариства та внесення змiннян iння доповнень до
них;
44)
аналiнняз дiнняй Виконавчого органу Товариства щодо управлiнняння Товариством, реалiннязацiнняя
iннянвестицiнняйної, технiннячної та цiннянової полiннятики, додержання номенклатури товарiнняв iння послуг;
45)
надання Вищому органу Товариства пропозицiнняй та рекомендацiнняй з питань дiнняяльностiння
Товариства;

46)
визначення порядку розпорядження корпоративними правами (в тому числiння щодо їх
вiннядчуження), що належать Товариству в створених за його участю юридичних особах, в тому
числiння iння дочiннярнiннях пiннядприємствах, призначення представникiнняв для участiння у зборах учасникiнняв
вказаних юридичних осiнняб, визначення кола їх повноважень та надання вказiннявок щодо прийняття
рiнняшень на таких зборах;
47)
призначення керiннявникiнняв дочiннярнiннях пiннядприємств, визначення основних напрямкiнняв дiнняяльностiння
таких пiннядприємств, а також здiнняйснення контролю за їх дiнняяльнiннястю тощо;
48)
затвердження порядку iння умов залучення iнняноземних iннянвестицiнняй для здiнняйснення
господарської дiнняяльностiння Товариства;
49)
прийняття рiнняшення про проведення позачергових ревiннязiнняй фiннянансово-господарської
дiнняяльностiння Товариства, фiннялiнняй, дочiннярнiннях пiннядприємств, представництв Товариства iння винесення
рiнняшень по звiннятах Ревiннязiнняйної комiннясiнняї чи незалежного аудитора;
50) погодження рiнняшень виконавчого органу товариства про вчинення значного правочину, якщо
ринкова вартiннясть майна, робiннят або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 300 000
(триста тисяч)гривень;
51) надання попередньої згоди дочiннярнiнням пiннядприємствам ,а також пiннядприємствам ,де частка
Товариства перевищує 50%, на проведення будь-яких операцiнняй, сума предмету яких перевищує
100 000 (сто тисяч) гривень, в тому числiння операцiнняї з передачiння, вiннядчуження майна чи будь-яких
iннянших активiнняв в довгострокову оренду, заставу, чи iннянше обтяження майна;
52) вирiнняшення iннянших питань, що належать до виключної компетенцiнняї наглядової ради згiннядно
iнняз статутом акцiнняонерного Товариства, в тому числiння прийняття рiнняшення про переведення випуску
акцiнняй документарної форми iнняснування у бездокументарну форму iнняснування.
До компетенцiнняї Правлiнняння належать всiння питання дiнняяльностiння Товариства, крiнням тих, що вiнняднесенiння до
компетенцiнняї iннянших органiнняв Товариства, зокрема:
1)
здiнняйснення виконання рiнняшень загальних зборiнняв акцiнняонерiнняв та Наглядової ради Товариства;
2)
колегiнняальне вирiнняшення питання щодо фiннянансово-господарської та виробничої дiнняяльностiння
Товариства в межах, передбачених цим Статутом;
3)
пiннядготовка рiннячних фiннянансових планiнняв Товариства iння звiннятiнняв про їх виконання та подає їх на
затвердження Наглядовiнняй радiння Товариства;
4)
розробка проектiнняв рiннячного бюджету, бiннязнес-планiнняв, програм фiннянансово-господарської
дiнняяльностiння Товариства;
5)
розробка та затвердження поточних фiннянансово-господарських планiнняв iння оперативних
завдань Товариства та забезпечення їх реалiннязацiнняї;
6)
за рiнняшенням Наглядової Ради - органiннязацiнняя скликання та проведення чергових та
позачергових зборiнняв акцiнняонерiнняв, пiннядготовка у зв'язку з цим необхiннядних матерiнняалiнняв;
7) розробка та за погодженням з Наглядовою радою затвердження правил внутрiнняшнього
трудового розпорядку та iннянших внутрiнняшнiннях документiнняв Товариства;
8)розгляд питань органiннязацiнняї виробництва. облiнняку та звiннятностiння. зовнiнняшньоекономiннячної дiнняяльностiння;
9) органiннязацiнняя ведення бухгалтерського облiнняку та звiннятностiння Товариства. Складання та надання
Наглядовiнняй радiння квартальних та рiннячних звiннятiнняв Товариства до їх оприлюднення та подання на
розгляд загальних зборiнняв акцiнняонерiнняв;
10) розробка штатного розкладу та затвердження посадових iннянструкцiнняй, посадових окладiнняв
працiннявникiнняв Товариства, фiннялiнняй, представництв Товариства та дочiннярнiннях пiннядприємств;
11)
за попереднiнням погодженням з Наглядовою радою призначення керiннявникiнняв фiннялiнняй,
представництв Товариства та дочiннярнiннях пiннядприємств;
12) визначення напрямкiнняв дiнняяльностiння Товариства та подання їх на затвердження загальним

зборам або Наглядовiнняй Радiння Товариства;
13) складання квартальних та рiннячних звiннятiнняв Товариства та подання їх на розгляд iння затвердження
Наглядовiнняй радiння Товариства;
14) забезпечення проведення аудиторської перевiннярки дiнняяльностiння Товариства на вимогу
акцiнняонерiнняв, якiння володiнняють бiнняльш як 10 вiннядсотками акцiнняй Товариства;
15) укладення, за попереднiнням погодженням iнняз Наглядовою радою Товариства, колективного
договору та його виконання. Призначення та вiннядкликання осiнняб, якiння беруть участь у колективних
переговорах як представники Правлiнняння, за погодженням iнняз Наглядовою радою;
16) виконання iннянших функцiнняї та повноважень щодо управлiнняння Товариством, з урахуванням
обмежень визначених даним Статутом та чинним законодавством України.
Роботою правлiнняння керує Голова Правлiнняння, який має право:
1)
керувати поточними справами Товариства iння здiнняйснювати виконання рiнняшень Вищого
органу Товариства, Наглядової Ради, Правлiнняння Товариства;
2)
представляти Товариство у вiннядносинах з iнняншими юридичним та фiннязичними особами,
установами, органiннязацiнняями, у межах компетенцiнняї наданої йому цим Статутом, чинним
законодавством України;
3)
проводити переговори та укладати договори (угоди) вiнняд iнняменiння Товариства з урахуванням
обмежень та у межах компетенцiнняї наданої йому цим Статутом, чинним законодавством України;
4)
визначати та затверджувати штатний розклад, умови оплати працiння працiннявникiнняв
Товариства, з урахуванням обмежень визначених даним Статутом;
5)
призначати на посаду та звiнняльняти з посади працiннявникiнняв Товариства, затверджувати
розмiнняри ставок заробiннятної плати iння посадових окладiнняв працiннявникiнняв Товариства;
6)
iннянiнняцiнняювати скликання засiннядань правлiнняння, визначати їхнiнняй порядок денний та головувати
на них;
7)
розподiнняляти обов'язки мiнняж членами правлiнняння;
8)
без довiнняреностiння дiнняяти вiнняд iнняменiння Товариства, представляти iннянтереси Товариства та вчиняти
вiнняд його iнняменiння юридичнiння дiнняї в межах компетенцiнняї, визначеної цим Статутом;
9)
розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом,
рiнняшеннями загальних зборiнняв та наглядової ради;
10)
вiннядкривати рахунки у банкiннявських установах;
11)
пiннядписувати довiнняреностiння, договори та iнняншiння документи вiнняд iнняменiння Товариства, рiнняшення про
укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його
компетенцiнняї вiннядповiннядно до положень цього Статуту;
12)
наймати та звiнняльняти працiннявникiнняв Товариства, вживати до них заходи заохочення та
накладати стягнення вiннядповiннядно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiнняшнiннях
документiнняв Товариства;
13)
в межах своєї компетенцiнняї видавати накази iння давати вказiннявки, обов'язковiння для виконання
всiнняма працiннявниками Товариства;
14)
з урахуванням особливостей цього статуту самостiнняйно на власний розсуд укладати угоди
до 300 000 (триста тисяч) гривень, при цьому про укладення правочинiнняв на суму , що перевищує
150 000 (сто п'ятдесят тисяч) гривень, попередньо повiннядомляти голову наглядової ради;
15)
пiннядписувати вiнняд iнняменiння Правлiнняння колективний договiнняр, змiнняни та доповнення до нього;
16)
здiнняйснювати iнняншiння функцiнняї, якiння необхiнняднiння для забезпечення нормальної роботи Товариства,
згiннядно з чинним законодавством, Статутом, Положенням про правлiнняння, Контрактом та iнняншими
внутрiнняшнiннями документами Товариства.

При здiнняйсненнiння своїх повноважень ревiннязiнняйна комiннясiнняя перевiнняряє:
1)
фiннянансово-господарську дiнняяльнiннясть Товариства за результатами фiннянансового року;
2)
вiннядповiнняднiннясть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiнняку та звiннятностiння
вiннядповiннядним нормативним документам;
3)
своєчаснiннясть iння правильнiннясть вiннядображення у бухгалтерському облiнняку всiннях фiннянансових
операцiнняй вiннядповiннядно до встановлених правил та порядку;
4)
дотримання правлiннянням, головою та членами правлiнняння Товариства наданих їм
повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiнняв та проведення
фiннянансових операцiнняй вiнняд iнняменiння Товариства;
5)
своєчаснiннясть та правильнiннясть здiнняйснення розрахункiнняв за зобов'язаннями Товариства;
6)
зберiннягання грошових коштiнняв та матерiнняальних цiннянностей;
7)
використання коштiнняв резервного та iннянших фондiнняв Товариства;
8)
правильнiннясть нарахування та виплати дивiннядендiнняв;
9)
дотримання порядку оплати акцiнняй Товариства;
10)
фiннянансовий стан Товариства, рiннявень його платоспроможностiння, лiнняквiннядностiння активiнняв,
спiнняввiннядношення власних та позичкових коштiнняв.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
ЗВIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Т З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо iннянформацiнняї, наведеної вiннядповiннядно до вимог пунктiнняв 5-9 частини 3 статтiння 401 Закону України
"Про цiнняннiння папери та фондовий ринок" у Звiннятiння про корпоративне управлiнняння"
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
" ЕЛЕКТРОМЕХАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЧНИЙ ЗАВОД "МАГНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Т "
(надалiння-Товариство)
за перiнняод з 1 сiннячня 2019 року по 31 грудня 2019 року

НАЛЕЖНИЙ АДРЕСАТ:
Акцiнняонерам та управлiннянському персоналу
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
" ЕЛЕКТРОМЕХАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЧНИЙ ЗАВОД МАГНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Т "

Звiннят незалежного аудитора складено за результатами виконання завдання Товариством з
обмеженою вiннядповiннядальнiннястю - аудиторською фiннярмою " Кооп-Аудит" (номер реєстрацiнняї у Реєстрiння
аудиторiнняв та суб'єктiнняв аудиторської дiнняяльностiння, роздiннял "Суб`єкти аудиторської дiнняяльностiння" №
0367), на пiннядставiння договору № 0020/03 вiнняд 13.03. 2020 року та у вiннядповiннядностiння до:
- Закону України ""Про аудит фiннянансової звiннятностiння та аудиторську дiнняяльнiннясть" вiнняд 31.12.2017 року
№ 2258-VIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ;
- Мiнняжнародного стандарту завдань з надання впевненостiння 3000 "Завдання з надання впевненостiння,
що не є аудитом чи оглядом iннясторичної фiннянансової iннянформацiнняї (переглянутий)
- (надалiння МСЗНВ 3000).
ЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ей звiннят мiннястить результати виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостiння щодо
iннянформацiнняї, наведеної вiннядповiннядно до вимог пунктiнняв 5-9 частини 3 статтiння 401 Закону України "Про
цiнняннiння папери та фондовий ринок" у Звiннятiння про корпоративне управлiнняння ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМЕХАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЧНИЙ ЗАВОД "МАГНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Т" (надалiння iннянформацiнняя Звiнняту про корпоративне управлiнняння) за 2019 рiнняк, що закiннянчився на дату 31 грудня
2019 року, яка включає:
- опис основних характеристик систем внутрiнняшнього контролю iння управлiнняння ризиками
Товариства;
- перелiнняк осiнняб, якiння прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiнняй Товариства;
- iннянформацiнняю про будь-якiння обмеження прав участiння та голосування акцiнняонерiнняв на загальних зборах
Товариства;
- опис порядку призначення та звiнняльнення посадових осiнняб Товариства;
- опис повноважень посадових осiнняб Товариства.
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нформацiнняю у Звiннятiння про корпоративне управлiнняння було складено управлiннянським персоналом
Товариства вiннядповiннядно до вимог (надалiння - встановленiння критерiнняї):
- пунктiнняв 5-9 частини третьої статтiння 401 роздiннялу V Закону України "Про цiнняннiння папери та
фондовий ринок" вiнняд 17.09.2008 № 514-VIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  (зiння змiннянами);
- пiннядпунктiнняв 5-9 пункту 4 роздiннялу VIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  додатка 38 до Положення про розкриття iннянформацiнняї
емiннятентами цiннянних паперiнняв", затвердженого рiнняшення НКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими
змiннянами та доповненнями).
Визначенiння вище критерiнняї застосовуються виключно для iннянформацiнняї Звiнняту про корпоративне
управлiнняння, що складається для цiннялей подання регулярної (рiннячної) iннянформацiнняї про емiннятента, яка
розкривається на фондовому ринку, в тому числiння шляхом подання до Нацiнняональної комiннясiнняї з
цiннянних паперiнняв та фондового ринку вiннядповiннядно до вимог статтiння 40 Закону України "Про цiнняннiння
папери та фондовий ринок".

Вiннядповiннядальнiннясть управлiннянського персоналу
Управлiннянський персонал Товариства несе вiннядповiннядальнiннясть за складання iння достовiннярне подання
iннянформацiнняї в Звiннятiння про корпоративне управлiнняння вiннядповiннядно до встановлених критерiнняїв та за таку

систему внутрiнняшнього контролю, яку управлiннянський персонал визначає потрiннябною для того, щоб
забезпечити складання iннянформацiнняї Звiнняту про корпоративне управлiнняння, що не мiннястить суттєвих
викривлень внаслiннядок шахрайства або помилки. Тiння, кого надiннялено найвищими повноваженнями,
несуть вiннядповiннядальнiннясть за нагляд за процесом формування iннянформацiнняї Звiнняту про корпоративне
управлiнняння Товариства.
Вiннядповiннядно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фiннянансової звiннятностiння та
аудиторську дiнняяльнiннясть") посадовiння особи Товариства несуть вiннядповiннядальнiннясть за повноту iння
достовiннярнiннясть документiнняв та iнняншої iннянформацiнняї, що були наданiння Аудитору для виконання цього
завдання.
Управлiннянський персонал та тiння, кого надiннялено найвищими повноваженнями, зобов'язанiння
забезпечити, щоб Звiннят керiннявництва разом iнняз Звiннятом про корпоративне управлiнняння вiннядповiннядали
вимогам, передбаченим Закону України "Про бухгалтерський облiнняк та фiннянансову звiннятнiннясть в
Українiння" вiнняд 16.07.1999 р. № 996-XIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО V та Закону України "Про цiнняннiння папери та фондовий ринок"
вiнняд 23 лютого 2006 року №3480-IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО V (далiння - Закон України "Про цiнняннiння папери та фондовий ринок"),
Закону України "Про акцiнняонернiння товариства" вiнняд 17.09.2008 № 514-VIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  (зiння змiннянами) та вимогам
"Положення про розкриття iннянформацiнняї емiннятентами цiннянних паперiнняв", затвердженого рiнняшення
НКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiннянами та доповненнями).
Вiннядповiннядальнiннясть аудитора за виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостiння
Нашою вiннядповiннядальнiннястю є висловлення думки щодо складання iння подання iннянформацiнняї, наведеної
у Звiннятiння про корпоративне управлiнняння ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
"ЕЛЕКТРОМЕХАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЧНИЙ ЗАВОД "МАГНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Т" вiннядповiннядно до вимог пунктах 5-9 частини третьої
статтiння 401 Закону України "Про цiнняннiння папери та фондовий ринок" вiнняд 23 лютого 2006 року
№3480-IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО V(з подальшими змiннянами та доповненнями) .
Ми виконали завдання з надання об?рунтованої впевненостiння вiннядповiннядно до МСЗНВ 3000.
Метою завдання з надання впевненостiння було отримання об?рунтованої впевненостiння, що
iннянформацiнняя Звiнняту про корпоративне управлiнняння в цiннялому не мiннястить суттєвого викривлення
внаслiннядок шахрайства або помилки, та складання звiнняту аудитора, що мiннястить нашу думку. Об?
рунтована впевненiннясть є високим рiннявнем впевненостiння, проте не гарантує, що виконане завдання з
надання впевненостiння вiннядповiннядно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке
iнняснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються
суттєвими, якщо окремо або в сукупностiння, як об?рунтовано очiннякується, вони можуть впливати на
рiнняшення користувачiнняв, що приймаються на основiння цiнняєї iннянформацiнняї Звiнняту про корпоративне
управлiнняння. Виконуючи завдання з надання впевненостiння вiннядповiннядно до вимог МСЗНВ 3000, ми
використовуємо професiнняйне судження та професiнняйний скептицизм протягом всього завдання.
Виконання завдання здiнняйснювалося з дотриманням вимог Мiнняжнародного стандарту контролю
якостiння 1 (МСКЯ1), встановлених полiннятик iння процедур системи контролю якостiння розроблених
аудиторською фiннярмою.
Ми є незалежними по вiннядношенню до Товариства згiннядно з Кодексом етики професiнняйних
бухгалтерiнняв Ради з мiнняжнародних стандартiнняв етики для бухгалтерiнняв ("Кодекс РМСЕБ") та
етичними вимогами, застосовними в Українiння до нашого завдання з надання впевненостiння щодо
iннянформацiнняї в Звiннятiння про корпоративне управлiнняння, а також виконали iнняншiння обов'язки з етики
вiннядповiннядно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отриманiння нами аудиторськiння докази є достатнiннями iння прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки.
ВИСНОВОК ЩОДО ЗВIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ННЯ
Ми виконали завдання з надання об?рунтованої впевненостiння щодо iннянформацiнняї Звiнняту про
корпоративне
управлiнняння
ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА

"ЕЛЕКТРОМЕХАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЧНИЙ ЗАВОД "МАГНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Т" за перiнняод з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року,
станом на 31.12.2019 року, що включає опис основних характеристик систем внутрiнняшнього
контролю iння управлiнняння ризиками, перелiнняк осiнняб, якiння прямо або опосередковано є власниками
значного пакета акцiнняй, iннянформацiнняю про будь-якiння обмеження прав участiння та голосування
акцiнняонерiнняв на загальних зборах, опис порядку призначення та звiнняльнення посадових осiнняб, опис
повноважень посадових осiнняб.
На нашу думку, iннянформацiнняя у Звiннятiння про корпоративне управлiнняння Товариства що додається,
складена у усiннях суттєвих аспектах, вiннядповiннядно до вимог пунктах 5-9 частини третьої статтiння 401
Закону України "Про цiнняннiння папери та фондовий ринок" вiнняд 23 лютого 2006 року №3480-IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО V(з
подальшими змiннянами та доповненнями) та пiннядпунктiнняв 5-9 пункту 4 роздiннялу VIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  додатка 38 до
Положення про розкриття iннянформацiнняї емiннятентами цiннянних паперiнняв", затвердженого рiнняшення
НКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiннянами та доповненнями).
Крiнням того, ми перевiннярили iнняншу iннянформацiнняю, яка включається до Звiнняту про корпоративне
управлiнняння вiннядповiннядно до вимог пунктiнняв 1-4 частини третьої статтiння 401 Закону України "Про
цiнняннiння папери та фондовий ринок" та подається в такому звiннятiння з врахуванням вимог пiннядпунктiнняв 1-4
пункту 4 роздiннялу VIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  додатка 38 до "Положення про розкриття iннянформацiнняї емiннятентами цiннянних
паперiнняв", затвердженого рiнняшення НКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiннянами та
доповненнями) (надалiння - iннянша iннянформацiнняя Звiнняту про корпоративне управлiнняння).
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нша iннянформацiнняя Звiнняту про корпоративне управлiнняння включає:
o
1) посилання на:
o
а) власний кодекс корпоративного управлiнняння, яким керується Замовник;
o
б) iннянший кодекс корпоративного управлiнняння, який Замовник добровiнняльно вирiнняшив
застосовувати;
o
в) всю вiннядповiннядну iннянформацiнняю про практику корпоративного управлiнняння, застосовувану
понад визначенiння законодавством вимоги.
o
2) якщо Замовник вiннядхиляється вiнняд положень кодексу корпоративного управлiнняння,
зазначеного в пiннядпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, вiнняд яких частин кодексу
корпоративного управлiнняння вiннян вiннядхиляється iння причини таких вiннядхилень. Якщо Замовник
прийняв рiнняшення не застосовувати деякiння положення кодексу корпоративного управлiнняння,
зазначеного в пiннядпунктах "а" або "б" пункту 1, вiннян об?рунтовує причини таких дiнняй;
o
3) iннянформацiнняю про проведенiння загальнiння збори акцiнняонерiнняв (учасникiнняв) та загальний опис
прийнятих на зборах рiнняшень;
o
4) персональний склад наглядової ради та колегiнняального виконавчого органу (за
наявностiння) Замовника, їхнiннях комiннятетiнняв (за наявностiння), iннянформацiнняю про проведенiння засiннядання та
загальний опис прийнятих на них рiнняшень.
Наша думка щодо iннянформацiнняї Звiнняту про корпоративне управлiнняння не поширюється на iнняншу
iннянформацiнняю Звiнняту про корпоративне управлiнняння, iння ми не надаємо висновок з будь-яким рiннявнем
впевненостiння щодо такої iннянформацiнняї. У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненостiння
нашою вiннядповiннядальнiннястю згiннядно вимог частини 3 статтiння 401 Закону України "Про цiнняннiння папери та
фондовий ринок" є перевiннярка iнняншої iннянформацiнняї Звiнняту про корпоративне управлiнняння та при цьому
розглянути, чи iнняснує суттєва невiннядповiнняднiннясть мiнняж iнняншою iннянформацiнняєю та iннянформацiнняєю Звiнняту про
корпоративне управлiнняння або нашими знаннями, отриманими пiнняд час виконання завдання з
надання впевненостiння, або чи ця iннянша iннянформацiнняя має вигляд такої, що мiннястить суттєве
викривлення.
При перевiннярцiння зазначеної iннянформацiнняї,включену до Звiнняту про корпоративне управлiнняння
Товариства,розкриття якої вимагається, пункти 1-4 частини третьої статтiння 40/ Закону України
"Про цiнняннiння папери та фондовий ринок" вiнняд 17.09.2008 №514-VIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  (зiння змiннянами),ми не виявили

суттєвих розбiнняжностей з вимогами додатка 38 до "Положення про розкриття iннянформацiнняї
емiннятентами цiннянних паперiнняв", затвердженого рiнняшенням НКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПФР 03.12.2013 №2826 (з
подальшими змiннянами та доповненнями) та вимогами Закону України "Про цiнняннiння папери та
Фондовий ринок".

Основнiння вiннядомостiння про Аудитора та договiнняр
Повна назва:
Товариство з обмеженою вiннядповiннядальнiннястю "Аудиторська фiннярма
"КООП-АУДИТ"
Код ЄДРПОУ
21385106
Мiннясцезнаходження:
18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офiнняс 33
Керiннявник
Костенко Катерина Григорiннявна- директор
Телефон
(0472) 360218
Реєстрацiнняйнiння данiння:
Зареєстроване Виконавчим комiннятетом
Черкаської мiнняської ради 26.09.1994 р.
3а № 10000107627
Реєстр аудиторiнняв та суб'єктiнняв аудиторської дiнняяльностiння
Номер у Реєстрiння аудиторiнняв та суб'єктiнняв
аудиторської дiнняяльностiння,роздiннял "суб'єкти аудиторської дiнняяльностiння" № 0367
Аудиторська перевiннярка проводилась згiннядно договору 0020/ 03вiнняд 13.03 2020 р
з 16.03. 2020 року по 25.03. 2020 року.

Директор ТОВ "КООП-АУДИТ"
__________________ К.Г. Костенко
М.П.

м. Черкаси, Україна
25 березня 2020 р.

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Емiннятент не є фiннянансовою установою.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
ТОВ "IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нтелектуальнiння технологiнняїIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Т"

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
31023667

Місцезнаходження
03150, Україна,
Голосiнняївський р-н,
м.Київ, вул.
Тельмана, 3-Б

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

22715000

100

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

22715000

100

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

22715000

0

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
22715000

0

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим
або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за
акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій /
Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями
акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або
рівною пороговому значенню пакета акцій

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим
або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п

Дата отримання інформації від
Центрального депозитарію
цінних паперів або акціонера

1
1

2
04.01.2019

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або найменування
юридичної особи власника
(власників) акцій

3
Товариство з обмеженою
вiннядповiннядальнiннястю "IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нтелектуальнiння
технологiнняї - IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Т"

Ідентифікаційний код
юридичної особи резидента або код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи нерезидента
4
31023667

Розмір частки акціонера
до зміни (у відсотках до
статутного капіталу)

Розмір частки акціонера
після зміни (у відсотках
до статутного капіталу)

5
97,865093

6
100

Зміст інформації:
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕХАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЧНИЙ ЗАВОД "МАГНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Т"(далiння - Товариство) повiннядомляє, що 04 сiннячня 2019 року вiнняд Публiннячного
акцiнняонерного товариства "Нацiнняональний депозитарiнняй України" було отримано лист-повiннядомлення вiнняд 27.12.2018 р. № 4741 про завершення виконання процедур, пов'язаних з
обов'язковим продажем простих акцiнняй Приватного акцiнняонерного товариства "Електромеханiннячний завод "Магнiннят" акцiнняонерами на вимогу особи, яка є власником домiннянуючого
контрольного пакета акцiнняй, вiннядповiннядно до статтiння 65-2 Закону України "Про акцiнняонернiння товариства", внаслiннядок чого вiннядбулась змiнняна акцiнняонера, якому належать голосуючiння акцiнняї,
розмiнняр пакета яких стає бiнняльшим пороговому значенню пакета акцiнняй, а саме:
Товариство з обмеженою вiннядповiннядальнiннястю "IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нтелектуальнiння технологiнняї - IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Т", код за ЄДРПОУ 31023667, мiннясцезнаходження: вул. Нiннямецька (Тельмана), 3-Б, м. Київ, 03150;
дiнняя та яким чином вона вiннядбулась - пряме набуття права власностiння внаслiннядок обов`язкового продажу акцiнняй акцiнняонерами товариства на вимогу особи, яка є власником
домiннянуючого контрольного пакета акцiнняй вiннядповiннядно до ст.65-2 Закону України " Про акцiнняонернiння товариства";
розмiнняр частки акцiнняй в загальнiнняй кiннялькостiння голосуючих акцiнняй до набуття права власностiння на такий пакет акцiнняй - 97,865093 %;
розмiнняр частки акцiнняй в загальнiнняй кiннялькостiння голосуючих акцiнняй пiннясля набуття права власностiння на такий пакет акцiнняй (пiннядсумковий пакет голосуючих акцiнняй) - 100,00 %;

вiннядомостiння про осiнняб, якiння входять до ланцюга володiнняння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiнняйснює розпорядження акцiнняями:
- Федорин Анатолiнняй Володимирович - пряме володiнняння - 2 (двiння) штуки простих iнняменних акцiнняй, що складає 0,000008 % статутного капiнняталу Товариства; опосередковане
володiнняння складає 25,87308 % статутного капiнняталу Товариства (через участь в ТОВ "IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нтелектуальнiння технологiнняї - IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Т";
- Федорин Дмитро Ярославович - пряме володiнняння - 2 (двiння) штуки простих iнняменних акцiнняй, що складає 0,000008 % статутного капiнняталу Товариства; опосередковане володiнняння
складає 0,079515 % статутного капiнняталу Товариства (через участь в ТОВ "IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нтелектуальнiння технологiнняї - IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Т";
дата, в яку пороговiння значення було досягнуто або перетнуто - 27.12. 2018 року.

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Акцiнняя проста
бездокументарна iнняменна

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

22715000

0,25

Права та обов'язки
6. АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА
ОБОВ'ЯЗКИ
6.1. На момент створення Товариства Засновником
Товариства була держава в особiння Мiннянiннястерства
машинобудування, вiнняйськово-промислового комплексу iння
конверсiнняї України.
6.2. Акцiнняонерами Товариства можуть бути фiннязичнiння та
юридичнiння особи. якiння набули право власностiння на акцiнняї
Товариства в процесiння приватизацiнняї, випуску нових акцiнняй
та на вторинному ринку цiннянних паперiнняв.
6.3. Кожна проста акцiнняя надає акцiнняонеру - її власнику
однакову сукупнiннясть прав, включаючи, але не
обмежуючись, право:
. брати участь в управлiнняннiння Товариством (через участь
та голосування на загальних зборах особисто або через
своїх представникiнняв);
. висувати власну кандидатуру, а для юридичних осiнняб
кандидатури своїх представникiнняв, або кандидатури
iннянших акцiнняонерiнняв чи осiнняб до органiнняв управлiнняння
Товариством, в тому числiння до Наглядової ради та
Ревiннязiнняйної комiннясiнняї Товариства;
. доручати акцiнняонерам та/або iнняншим особам, що не є
акцiнняонерами Товариства здiнняйснення своїх прав на
загальних зборах;
. одержувати iннянформацiнняю про дiнняяльнiннясть Товариства,
якщо така iннянформацiнняя не є iннянформацiнняєю з обмеженим
доступом (конфiнняденцiнняйною або таємною).
Встановлення обмеженого доступу до фiннянансової
звiннятностiння Товариства та його внутрiнняшнiннях положень
забороняється;
. вносити пропозицiнняї щодо дiнняяльностiння Товариства;
. виходу iнняз Товариства шляхом вiннядчуження належних
йому акцiнняй;
. брати участь у розподiннялiння прибутку Товариства та

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нформацiнняя не надається тому, що
емiннятент є приватним акцiнняонерним
товариством яке не здiнняйснювало
публiннячну пропозицiнняю iння не має допуску
до торгiнняв на фондовiнняй бiнняржiння в частинiння
включення до бiнняржового реєстру.

одержувати його частину (дивiнняденди);
. переважне право на придбання акцiнняй приватного
акцiнняонерного Товариства, якiння пропонуються їх
власником до продажу третiнняй особiння;
. на переважне придбання розмiннящуванiння Товариством
простiння акцiнняї в кiннялькостiння, пропорцiнняйнiнняй частцiння належних
цому простих акцiнняй у загальнiнняй кiннялькостiння простих
акцiнняй;
. одержати, у разiння лiнняквiннядацiнняї Товариства, частку вартостiння
майна Товариства, пропорцiнняйну частцiння акцiнняонера у
Статутному капiнняталiння Товариства;
. вимагати обов'язкового викупу Товариством всiннях або
частини належних йому акцiнняй у випадках та порядку,
передбачених чинним законодавством України;
. реалiннязовувати iнняншiння права, встановленiння цим Статутом
та законом.
Одна проста акцiнняя надає акцiнняонеру один голос для
вирiнняшення кожного питання на загальних зборах, крiнням
випадкiнняв проведення кумулятивного голосування.
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6.4. Акцiнняонери приватного акцiнняонерного товариства
мають переважне право на придбання акцiнняй, що
продаються iнняншими акцiнняонерами, за цiнняною та на
умовах, запропонованих акцiнняонером третiнняй особiння,
пропорцiнняйно кiннялькостiння акцiнняй, що належать кожному з
них. Переважне право акцiнняонерiнняв на придбання акцiнняй,
що продаються iнняншими акцiнняонерами, дiнняє протягом двох
мiннясяцiнняв з дня отримання Товариством повiннядомлення
акцiнняонера про намiнняр продати акцiнняї.
6.5. Строк переважного права становить 30 днiнняв з дня
отримання Товариством вiннядповiннядного повiннядомлення.
Строк переважного права припиняється у разiння, якщо до
його спливу вiнняд усiннях акцiнняонерiнняв отриманiння письмовiння
заяви про використання або про вiннядмову вiнняд
використання переважного права на купiннявлю акцiнняй.
6.6. Акцiнняонер, який має намiнняр продати свої акцiнняї третiнняй
особiння, зобов'язаний письмово повiннядомити про це решту
акцiнняонерiнняв iнняз зазначенням цiнняни та iннянших умов продажу
акцiнняй. Повiннядомлення акцiнняонерiнняв здiнняйснюється через
Товариство. Пiннясля отримання письмового повiннядомлення
вiнняд акцiнняонера, який має намiнняр продати свої акцiнняї третiнняй

особiння, Товариство зобов'язане протягом двох робочих
днiнняв направити копiнняї повiннядомлення всiнням iнняншим
акцiнняонерам Товариства. Повiннядомлення акцiнняонерiнняв
здiнняйснюється за рахунок акцiнняонера, який має намiнняр
продати свої акцiнняї.
6.7. Якщо Акцiнняонери не скористаються переважним
правом на придбання всiннях акцiнняй, що пропонуються для
продажу, протягом строку, встановленого
законодавством та внутрiнняшнiннями актами Товариства,
акцiнняї можуть бути проданiння третiнняй особiння за цiнняною та на
умовах, що повiннядомленiння акцiнняонерам Товариства.
6.8. Переважне право не поширюється на випадки
переходу права власностiння на акцiнняї в результатiння їх
спадкування чи правонаступництва.
6.9. У разiння виникнення права звернення стягнення на
акцiнняї Товариства у зв'язку з їх заставою вiннядчуження
таких акцiнняй здiнняйснюється з дотриманням переважного
права акцiнняонерiнняв на придбання цих акцiнняй.
6.10. Акцiнняонери Товариства зобов'язанiння:
. дотримуватися Статуту, iннянших внутрiнняшнiннях документiнняв
Товариства та виконувати рiнняшення загальних зборiнняв
Товариством, iннянших органiнняв Товариства;
. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у
тому числiння оплачувати акцiнняї у розмiннярiння, порядку та
засобами, передбаченими Статутом;
. вчасно iннянформувати Товариство про змiнняну адреси
свого проживання та iннянших реквiннязитiнняв передбачених в
реєстрiння акцiнняонерiнняв;
. не розголошувати комерцiнняйну таємницю та
конфiнняденцiнняйну iннянформацiнняю про дiнняяльнiннясть Товариства;
. нести iнняншiння обов'язки, встановленiння цим Статутом та
законом.
6.11. Усiння акцiнняонери Товариства повиннiння бути занесенiння
до реєстру акцiнняонерiнняв Товариства.
6.12. Для отримання iннянформацiнняї що є конфiнняденцiнняйною
або комерцiнняйною, або обмеженою акцiнняонер повинен
мати вiннядповiннядний дозвiннял для отримання iннянформацiнняї з
обмеженим доступом (конфiнняденцiнняйної або таємної) в
порядку установленому Статутом Товариства, його
внутрiнняшнiннями положеннями, а у випадку отримання
iннянформацiнняї, що є державною таємницею в порядку

передбаченому Законом України <Про державну
таємницю>.
Примітки:
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО нформацiнняя не надається тому, що емiннятент є приватним акцiнняонерним товариством яке не здiнняйснювало публiннячну пропозицiнняю iння не має допуску до торгiнняв на фондовiнняй бiнняржiння в
частинiння включення до бiнняржового реєстру.

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
15.04.2011

Опис
15.04.2011

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
27/23/1/201
1

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Черкаське
UA 4000121370 Акція проста Бездокумент
0,25
22715000
5678750
100
територiнняальне
бездокумента арні іменні
управлiнняння ДКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПФР
рна іменна
Торгiннявля цiннянними паперами емiннятента на внутрiнняшньому та зовнiнняшньому ринках не проводилась. Факт лiннястингу/делiннястингу цiннянних паперiнняв
емiннятента на фондових бiнняржах не виявлен. Додаткової емiннясiнняї та розмiннящення цiннянних паперiнняв емiннятента протягом звiннятного року не вiннядбувалось.
27/23/1/201
Департамент
UA 4000121370 Акція проста Бездокумент
0,25
22715000
5678750
100
1
Нацiнняоналiнняної комiннясiнняї з
бездокумента арні іменні
цiннянних паперiнняв та
рна іменна
фондового ринку у
ЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ентральному регiнняонiння
Торгiннявля цiннянними паперами емiннятента на внутрiнняшньому та зовнiнняшньому ринках не проводилась. Факт лiннястингу/делiннястингу цiннянних паперiнняв
емiннятента на фондових бiнняржах не виявлен. Додаткової емiннясiнняї та розмiннящення цiннянних паперiнняв емiннятента протягом звiннятного року не вiннядбувалось.
Свiннядоцтво про реєстрацiнняю випуску акцiнняй вiнняд 15 квiннятня 2011 року, реєстрацiнняйний №27/23/1/2011, дата видачiння вiнняд 15 квiннятня 2011 року, видане
Черкаським територiнняальним управлiннянням Державної комiннясiнняї з цiннянних паперiнняв та фондового ринку, вважати таким, що втратило чиннiннясть.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
5617
4238
5391
4111
161
87
25
0
0
0
40
40
7196

8456

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
5617
4238
5391
4111
161
87
25
0
0
0
40
40
7196

8456

7059
7059
0
0
7059
7059
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137
137
0
0
137
137
0
1260
0
0
0
1260
0
0
0
0
0
0
12813
12694
0
0
12813
12694
Основнiння засоби, якiння є в наявностiння, здатнiння забезпечити виробничiння
процеси, як на даний час, так iння на перспективу при збiнняльшеннiння обсягiнняв
виробництва продукцiнняї.
Вони знаходяться в задовiнняльному станiння, але необхiннядне проведення
часткової модернiннязацiнняї деякого обладнання. Залучення орендованих
засобiнняв не потрiннябне.
Всiння основнiння засоби власнiння, обмеження щодо використання вiннядсутнiння.
Мiннясцезнаходження - за мiннясцезнаходженням емiннятента.
Первiннясна вартiннясть основних засобiнняв станом на 01.01.2019 р. складає 44
891 тис. грн., знос - 32 078 тис. грн., ступiннянь зносу - 68 %, вiннядсоток
використання потужностей - 20%.
На кiннянець 2019 року первiннясна вартiннясть основних засобiнняв складає 46
431,4 тис. грн., в т.ч. незавершенiння капiннятальнiння iннянвестицiнняї - 1397,4 тис.
грн., знос - 33737,3 тис. грн., процент зносу - 71%, з них:
Будiннявлiння та споруди: первiннясна вартiннясть - 41 009 тис. грн., знос - 27 870
тис. грн., знос -64,8 %;
Машини та обладнання: первiннясна вартiннясть - 4 040 тис.грн., знос - 3 628
тис. грн., знос -88,0 %;
Транспортнiння засоби: первiннясна вартiннясть - 0 тис. грн., списанiння на
металолом, знос не нараховувався;
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ншiння основнiння засоби: первiннясна вартiннясть - 40 тис. грн., амортизацiнняя не
нараховувалась;
Земельнiння дiннялянки: первiннясна вартiннясть - 137 тис.грн., на консервацiнняї.
Вклад в iннянвестицiнняйну нерухомiннясть - 1260 тис. грн., амортизацiнняя не
нараховується.
В 2019 роцiння вибуття основних засобiнняв - обладнання невиробничого
призначення - 7 тис. грн.
Обмеження на використання майна в даний час вiннядсутнiння.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
22568,2
22441
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
5679
5679
Скоригований статутний капітал
5679
5679
(тис.грн)
Опис
Чистiння активи визначаються як рiннязниця мiнняж сумою активiнняв iння власного капiнняталу товариства
та його пасивами на звiннятну дату.
Згiннядно ЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ивiнняльного кодексу України в п.3 ст.155 передбачено, що у разiння якщо пiннясля
закiннянчення другого та кожного наступного фiннянансовго року вартiннясть чистих активiнняв
товариства виявиться меншою свого статутного капiнняталу, то товариство зобов'язане
оголосити про зменшення свого СФ та зареєструвати вiннядповiнняднiння змiнняни до статуту у
встановленому порядку. У випадку, якщо вартiннясть активiнняв стає меншою вiнняд встановленого
законодавством мiннянiннямального розмiнняру статутного капiнняталу, то товариство пiннядлягає
лiнняквiннялацiнняї.

Висновок

Вартiннясть чистих активiнняв та розмiнняр статутного капiнняталу вiннядповiннядає вимогам чинного
законодавства.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

404

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

404

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

159,7

X

X

X

0

X

X

X
X

6686
7249,7

X
X

X
X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид

Публiннячне акцiнняонерне товариство
"Нацiнняональний депозитарiнняй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, - р-н, м.Київ, вул.
Тропiннянiнняна 7-Г
1340
НКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПФР
13.07.2015
(044) 5910404
(044) 4825207
Депозитарна дiнняяльнiннясть
СВIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДОЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТВО ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО
ДЕРЖАВНОГО
РЕЄСТРУ
ФIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАНСОВИХ
УСТАНОВ,
ЯКIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
НАДАЮТЬ ФIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАНСОВIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  ПОСЛУГИ
НА РИНКУ ЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ННИХ ПАПЕРIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО В.
Код КВЕД 63.11 Оброблення даних,
розмiннящення iннянформацiнняї на веб-вузлах iння
пов'язана з ними дiнняяльнiннясть (основний);
Надання
послуг
у
галузiння
криптографiннячного захисту iннянформацiнняї,
торгiннявля криптосистемами iння засобами
криптографiннячного захисту iннянформацiнняї.
Лiнняцензiнняя Серiнняя АЕ №271447, видана
Адмiннянiннястрацiнняєю Державної служби
спецiнняалiннязованого звязку та захисту
iннянформацiнняї, 05.03.2015 року.
Надання послуг у галузiння технiннячного
захисту iннянформацiнняї. Лiнняцензiнняя Серiнняя АЕ
№271467,
видана
Адмiннянiннястрацiнняєю
Державної служби спецiнняалiннязованого
звязку та захисту iннянформацiнняї, 03.03.2015
року

Товариство з обмеженою
вiннядповiннядальнiннястю Аудиторська фiннярма
"Кооп-Аудит"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
21385106
18000, Україна, Черкаська обл.,
Соснiннявський р-н р-н, м. Черкаси, вул
Гоголя, 224 кiнням. 33
№ 0367

діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,

Аудиторська палата України
26.01.2001
0472360218
0472360218
Надання аудиторських послуг емiннятенту
Свiннядоцтво про внесення до реєстру
аудиторiнняв та аудиторських фiннярм, якiння
можуть
проводити
аудиторськiння
перевiннярки фiннянансових установ, що
здiнняйснюють дiнняяльнiннясть на ринку цiннянних
паперiнняв
АБ №000085
вiнняд 03.04.2012 року,
термiннян чинностiння продовжено до
04.11.2015 року.
Свiннядоцтво про вiннядповiнняднiннясть системи
контролю якостiння №0525 згiннядно рiнняшення
АПУ вiнняд 29.01.2015 року №307/4,чинне
до 31.12.2019 року.
Сертифiннякат аудитора серiнняя А №004528,
виданий
Аудиторською
палатою
України 23.02.2001 року, чинний до
23.02.2020 року.

Товариство з обмеженою
вiннядповiннядальнiннястю "Бул-Спред"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
30070412
18000, Україна, Черкаська обл.,
Соснiннявський р-н р-н, м. Черкаси,
вул.Слави, буд. 11, кв. 4
АЕ № 286505
НКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПФР
08.10.2013
(0472) 32-29-32
Професiнняйна дiнняяльнiннясть на фондовому
ринку - депозитарна дiнняяльнiннясть
Депозитарна дiнняяльнiннясть депозитарної
установи.
Депозитарна дiнняяльнiннясть депозитарної
установи.
Строк
дiнняї
лiнняцензiнняї
необмежений.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

ім'я, по батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

"АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО
РИНКУ УКРАЇНИ"
Державна організація (установа,
заклад)
21676262
03150, Україна, - р-н, м.Київ, вул.
Антоновича, будинок 51, офiнняс 1206
DR/00001/APA
НКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПФР
18.02.2019
+38 044 287 56 70
+38 044 287 56 70
Особа уповноважена надавати
iннянформацiнняйнiння послуги на фондовому
ринку, особи, яка здiнняйснює
оприлюднення регульованої iннянформацiнняї
вiнняд iнняменiння учасника фондового ринку
Свiннядоцтво
реєстрацiнняйний
номер
DR/00002/ARM видане 18.02.2019 року
Нацiнняональною комiннясiнняєю з цiннянних
паперiнняв та фондового ринку, вiнняд
дiнняяльностiння - особа уповноважена
надавати iннянформацiнняйнiння послуги на
фондовому ринку, для провадження
дiнняяльностiння з подання звiннятностiння та/або
адмiннянiннястративних даних Нацiнняональної
комiннясiнняї з цiннянних паперiнняв та фондового
ринку.
Особа надає програмний комплекс,
який дозволяє учасникам ринку
оприлюднювати
регульовану
iннянформацiнняю
в
Загальнодоступнiнняй
iннянформацiнняйнiнняй базiння даних Нацiнняональної
комiннясiнняї з цiннянних паперiнняв та фондового
ринку та подавати електронну звiннятнiннясть
та/або
адмiннянiннястративнiння
данiння
до
НКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПФР вiннядповiннядно до встановлених
вимог.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Підприємство
"ЕЛЕКТРОМЕХАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЧНИЙ ЗАВОД
"МАГНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Т"

2020.01.01
за ЄДРПОУ

14309540

Територія
Черкаська область, м.Канiнняв
за КОАТУУ
7110300000
Організаційноправова форма
Приватне акціонерне товариство
за КОПФГ
111
господарювання
Вид економічної
Механічне оброблення металевих виробів
за КВЕД
25.62
діяльності
Середня кількість працівників, осіб: 36
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 19001, Черкаська обл., Канiннявський р-н, м.Канiнняв, вул. Енергетикiнняв 179, 0473638196

1. Баланс
на 31.12.2019 p.
Форма №1-м

Актив
1
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси:
у тому числі готова продукція
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Додатковий капітал
Резервний капітал

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801006
На кінець
На початок
звітного
звітного року
періоду
3
4

1005
1010
1011
1012
1020
1030
1090
1095

136,7
12676,2
44754,4
(32078,2)
0
997
658,7
14468,6

1397,4
11296,7
45034
(33737,3)
0
1197
658,7
14549,8

1100
1103
1110
1125
1135
1136
1155
1160
1165
1170
1190
1195

9052,1
0
0
2120,3
0
0
0
0
149,8
0
0
11322,2

12008,7
0
0
2891,9
0
0
0
0
367,5
0
0
15268,1

1200

0

0

1300

25790,8

29817,9

Код
рядка

На початок
звітного року

2

3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1410
1415

5678,8
36934
17

5678,8
36934
23,3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та
забезпечення
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими
зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом III
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Баланс

1420
1425
1495

-20188,4
(0)
22441,4

-20067,9
(0)
22568,2

1595

0

0

1600

0

0

1610

404

404

1615
1620
1621
1625
1630
1665
1690
1695

1295,8
174,9
21,1
40,3
180,5
0
1253,9
3349,4

1685,1
159,7
37,9
31,5
210
620,4
4139
7249,7

1700

0

0

1900

25790,8

29817,9

2. Звіт про фінансові результати
за 2019 р.
Форма №2-м

Код
рядка

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Інші операційні доходи
Інші доходи
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Інші операційні витрати
Інші витрати
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
Податок на прибуток
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2

Код за ДКУД 1801007
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

914

887,1

2120
2240
2280
2050
2180
2270
2285
2290
2300
2350

5744
0
6658
(838,2)
(5655,1)
(0)
(6493,3)
164,7
(37,9)
126,8

4173,3
0
5060,4
(384,4)
(4558,7)
(0)
(4943,1)
117,3
(21,1)
96,2

Керівник

Чернов Сергiнняй Миколайович

Головний бухгалтер

Пiннянчук Тетяна Вiнняталiнняївна

XVI. Твердження щодо річної інформації
Я, Голова правлiнняння Чернов Сергiнняй Миколайович, заявляю, що, наскiнняльки це менiння вiннядомо, рiннячна
фiннянансова звiннятнiннясть, пiннядготовлена вiннядповiннядно до стандартiнняв бухгалтерського облiнняку, що
вимагаються згiннядно iнняз Законом України "Про бухгалтерський облiнняк та фiннянансову звiннятнiннясть в
Українiння", мiннястить достовiннярне та об'єктивне подання iннянформацiнняї про стан активiнняв, пасивiнняв,
фiннянансовий стан, прибутки та збитки емiннятента.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду

Дата
виникнення
події

1
24.04.2019

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
18.03.2019

Вид інформації

3
Відомості про проведення загальних зборів

