Титульний аркуш
26.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2604/2021
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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 правлiння
(посада)

Красовський Сергiй Гарiйович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ "ДОНБАСЕКСКАВАЦIЯ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01241384
4. Місцезнаходження: 84320, Україна, Донецька обл., д/н р-н, м. Краматорськ, вулиця
Хабаровська, будинок 2
5. Міжміський код, телефон та факс: (06264) 6-33-97, (06264) 6-29-11
6. Адреса електронної пошти: ofice@d.krm.net.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 загальних зборів акціонерів від 23.04.2021, Протокол № 1 вiд 23.04.2021р.
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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації
від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа
"Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна,
DR/00001/APA
9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/АRM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

http://www.donbasekskavaciya.dn.ua/

26.04.2021

(URL-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 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 щодо 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 мають бути 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 емітента
- 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
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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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 такого емітента
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
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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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:
п. 2* ПрАТ не заповнює.
п. 3 Товариство не приймало участь у створеннi юридичних осiб, не проводить спiльної
дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
п.4 * ПРАТ не заповнює.
п.5 товариство не проводило рейтингових оцiнок
п. 6 Фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент не має.
п.7. У звiтному 2019 роцi вiдсутнi судовi справи емiтента, позовнi вимоги за якими складають
1 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок року.
п. 13-15 - Змiн не вiдбувалось.
п.17. (п.п. 2-6) ПрАТ не випускало облiгацiї та iншi цiнi папери.
п.18 емiсiї цiльових облiгацiй у Товариствi не було.
п.19. Наявнiсть у власностi працiвникiв Товариства цiнних паперiв (крiм акцiй) вiдсутня.
п.21 Обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента немає.
п.24 (4,5) Товариство не займається видобувною дiяльнiстю.
п.25-28 .* ПрАТ не заповнює.
п. 30 - ПРАТ не проводило аудит фiнансової звiтностi, оскiльки така вимога вiдсутня у

законодавствi
п. 31 - ПРАТ не випускало боргових цiнних паперiв.
п.33. Акцiонернi, корпоративнi договори акцiонерами не укладались
п.34. Договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють
контроль над емiтентом не укладено.
п. 36-45 ПРАТ не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВИРОБНИЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ
"ДОНБАСЕКСКАВАЦIЯ"
2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "ВО "Донбасекскавацiя"
3. Дата проведення державної реєстрації
25.07.1994
4. Територія (область)
Донецька обл.
5. Статутний капітал (грн)
401121
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)
244
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
43.12 - Пiдготовчi роботи на будiвельному майданчику
08.12 - Добування пiску, гравiю, глин i каолiну
41.20 - Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
КФ АТ КБ "Приватбанк", МФО 335548
2) IBAN
UА143355480000026004274027011
3) поточний рахунок
UА143355480000026004274027011
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
д/н, МФО д/н
5) IBAN
д/н
6) поточний рахунок
д/н
17. Штрафні санкції щодо емітента
№ з/п
1

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
Акт №1225,
30.04.2019

Орган, який
наклав штрафну
санкцію

Вид стягнення

Новотроїцьке
рудоуправлiння

Штраф за
невиконання плану

Інформація про
виконання
Сплачено 30.04.2019

Опис:
Згiдно п. 5.2 договору на виконання робiт № 109/6-19 вiд 19 березня 2019 року
2
Акт №1189,
Новотроїцьке
Штраф за
Сплачено 06.05.2019
06.05.2019
рудоуправлiння
невиконання плану
Опис:

Згiдно п. 5.2 договору на виконання робiт № 109/6-19 вiд 19 березня 2019 року
3
Акт №3252,
Новотроїцьке
Штраф за
Сплачено 25.09.2019
25.09.2019
рудоуправлiння
невиконання плану
Опис:
Згiдно п. 5.2 договору на виконання робiт № 109/6-19 вiд 19 березня 2019 року
4
Акт №4051,
Новотроїцьке
Штраф за
Сплачено 18.11.2019
18.11.2019
рудоуправлiння
невиконання плану
Опис:
Згiдно п. 5.2 договору на виконання робiт № 109/6-19 вiд 19 березня 2019 року

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства, вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв, не було.
Cередньооблікова 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
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу у 2019р. складає 244
особи.
Середня чисельнiсть та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 1 особа.
Чисельнiсть працiвникiв, працюючих на умовах неповного робочого часу - 10 осiб.
Протягом звiтного року чисельнiсть працiвникiв зменшилася на 3 особи, що не є для дiяльностi
Товариства суттєвим.
Фонд оплати працi протягом 2019 року зменшився на 1826,2 тис. грн. та складає 33 602,8 тис.
грн.
Середньомiсячна заробiтна плата працiвникiв у порiвняннi з 2019р. збiльшилась на 844 грн. (у
2018р. 10 775 грн., 2019р. - 11 619 грн. ).
У 2019 роцi перепiдготовка кадрiв не проводилось.
Кадрова полiтика Товариства є складовою частиною усiєї управлiнської та виробничої
полiтики. Її головна мета - забезпечення усiх видiв господарської дiяльностi пiдприємства
квалiфiкованим та компетентним персоналом.
Трудовi вiдносини працiвникiв товариства регулюються законодавством про працю України,
Статутом Товариства, правилами внутрiшнього трудового розпорядку i дiючим колективним
договором.
Кадрова полiтика Товариства, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв
операцiйним потребам.
Основнi моменти кадрової програми:
ПIДБОР ПЕРСОНАЛУ
Порядок пiдбору та розстановки персоналу на пiдприємствi забезпечується шляхом:
- повного використання трудових ресурсiв Товариства та залучення персоналу через мiський
центр зайнятостi;
- пiдготовки компетентного резерву на замiщення керiвникiв усiх рiвней управлiння, а також
спецiалiстiв та професiйних працiвникiв.
При пiдборi персоналу враховуються: освiта, дiловi якостi кандидата, його спецiальнi знання для
квалiфiкованого виконання робiт, досвiд.

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
Емiтент не належить до будь-яких об'єднаннь пiдприємств.
Cпільна 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
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, протягом звiтного перiоду, не
надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Згiдно Закону України вiд 16.07.99г. № 996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi" та у вiдповiдностi з Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку з
метою забезпечення єдиних принципiв, методiв i процедур, якi використовуються Товариством
для складання i надання фiнансової звiтностi та забезпеченостi ведення бухгалтерского облiку в
Товариствi керiвництвом виданий наказ "Про органiзацiю бухгалтерського облiку Товариства",
у якому вiдповiдно до вимог п.5 ст.8 Закону України " Про бухгалтерський облiк i фiнансову
звiтнiсть" вiд 16.07.1999р. № 996-XIV, вiдображена облiкова полiтика Товариства, форма
бухгалтерського облiку, система i форми внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку,
звiтностi i контролю господарських операцiй, правила документообiгу i т.д.
Товариством протягом 2019 року дотримувався принцип послiдовностi, що передбачає
незмiннiсть обраної Товариством облiкової полiтики.
Згiдно наказу про облiкову полiтику в Товариствi застосовувалась журнально-ордерна форма
облiку iз застосуванням програмного забезпечення.
Для узагальнення iнформацiї про наявнiсть та рух активiв, капiталу, зобов'язань та фактiв
фiнансово-господарської дiяльностi застосовувати метод подвiйного запису.
Наявнiсть, стан та оцiнку активiв i зобов'язань пiдтверджувати шляхом проведення
iнвентарiзацiї, що забезпечує достовiрнiсть даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi.
Рiчну iнвентарiзацiю проводити вiдповiдно до вимог iнструкцiї по iнвентарiзацiї основних
засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, коштiв i розрахункiв,
затвердженої Наказом Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 02.09.2014р. № 879.
Фiнансову звiтнiсть Товариства складати вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський
облiк та фiнансову звiтнiсть в України вiд 16.07.99р. № 996-XIV (зi змiнами та доповненнями).
Облiк основних засобiв проводити вiдповiдно П(С)БО - 7 "Осн.
Основнi засоби вiдображати в облiку за фактичними витратами на їх придбання.
Встановити такi методи нарахування амортизацiї для:
необоротних та нематерiальних активiв - прямолiнiйний метод;
МНМА та бiблiотечних фондiв - у розмiрi 100%-вої
вартостi в першому мiсяцi
використання.
Облiк запасiв у Товариствi проводити вiдповiдно П(С)БО-9 №Запаси".
Встановити метод оцiнки вибуття запасiв - метод ФIФО.
Товариством забезпечувалася незмiннiсть визначених облiковою полiтикою методiв вибуття
запасiв i оцiнки запасiв протягом усього звiтного перiоду.

Бухгалтерський облiк дебiторської заборгованостi вести згiдно П(С)БО-10 "Дебiторська
заборгованiсть", при цьому суму резерву сумнiвних боргiв встановлювати на пiдставi
класифiкацiї дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, послуги за термiнами її
непогашення.
Створювати резерв забезпечення на оплату вiдпусток працiвникам пiдприємства.
Обсяг перевезеного грунту автомобiльними засобами вимiрювати на пiдставi актiв
(довiдок)маркшейдерських вимiрювань, здiйснених по завершенню поточного мiсяця. Обсяг
перевезеного грунту за мiсяць, як стороннiми органiзацiям, так i власними автомобiльними
засобами, здiйснювати на пiдставi щоденних пiдсумкiв оперативних показникiв з урахуванням
коригуючого коефiцiєнту.
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 дiяльностi Товариства є :
Розбирання та знесення будiвель, землянi роботи
Добування глини та каолiну
Будiвництво будiвель.
Основним видом дiяльностi, якими займалося Товариство у 2019 роцi та за рахунок продажу
якого отримано доход бiльш нiж 10 вiдсоткiв вiд усього доходу - пiдготовчi роботи на
будiвному майданчику (землянi розкривнi роботи та перевезення грунту).
Цей вид дiяльностi має перспективне значення, але залежать вiд сезону, економiчного стану
замовникiв та росту економiки в цiлому в Українi. Виконання земляних розкривних робiт та
перевезення грунту в зимових умовах значно скорочується.
В своїй дiяльностi Товариство не вiдчуває особливого впливу конкурентiв, так як має високий
потенцiал забезпечення спецiалiстами та спецiальним обладнанням, яке постiйно оновлюється.
Обсяг реалiзацiї за 2019р. складає 123 746,5 тис. грн., в натуральних показниках землянi
розкривнi роботи виконано обсяги 4 063 077 м3 та перевезення грунту - 208483,4 тонн. Ринком
збуту Товариства у 2019 роцi були виключно пiдприємства України.
Оновнi замовники виконання земляних робiт:
Новотроїцьке Рудоуправлiння; ДП
"Рутекс КЕРАМ" ТОВ "Рутекс КЕРАМ", ПрАТ
"Новоселiвський ГЗК".
Основними постачальниками є:
- з паливно-мастильних матерiалiв: ТОВ "НАФТО-ТРЕЙД", ТОВ "КРАМТРЕЙД ОIЛ", ТОВ
"ПРЕМIУМ-РЕСУРС", ТОВ "ПРЕСТIЖ РЕСУРС", ТОВ "ЛIВАЙН ТОРГ", ТОВ "ТЕРМIНАЛ",
ТОВ "IНКОМ ЛIНКС".
- з послуг з технiчного обслуговування та ремонту iмпортної технiки i запасних частин до неї:

ТОВ
"Автоскладальне
пiдприємство
"КОБАЛЬТ",
ТОВ
"Конко",
ТОВ
"Спецпромхiмпостачання"; ТОВ "Юромаш";
- з послуг субпiдряду ТОВ З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ "ЦЕППЕЛIН УКРАЇНА";, ТОВ
"Транспортна компанiя "Докспецпiдряд", ФОП Зайцев Г.Г., ТОВ "Укдортрансстрой" .
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
2015 рiк.
У 2015 роцi введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 2945 тис.грн., у тому числi:
будинки та споруди -4 тис.грн.; машини та обладнання - 1291 тис.грн., транспортнi засоби-1484
тис.грн., iнструменти та прилади- 15 тис.грн.; МНМА - 151 тис.грн.
Протягом 2015 року вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 55 тис.грн., знос-54 тис.грн.(
лiквiдовано).
2016 рiк.
У 2016 роцi основнi засоби збiльшились на суму 7157 тис.грн., у тому числi: машини та
обладнання - 1077 тис.грн., транспортнi засоби-5560 тис.грн., iнструменти та прилади- 73
тис.грн.; МНМА - 447 тис.грн.
Протягом 2016 року вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 5328 тис.грн., знос-5327
тис.грн.( лiквiдовано).
2017 рiк.
У 2017 роцi основнi засоби збiльшились на суму 19075 тис.грн., у тому числi: машини та
обладнання - 201 тис.грн., транспортнi засоби-18371тис.грн., iнструменти та прилади- 140
тис.грн.; МНМА - 363 тис.грн.
Протягом 2017 року вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 470 тис.грн., знос- 467
тис.грн.( лiквiдовано).
2018рiк.
У 2018 роцi основнi засоби збiльшились на суму 17806,1 тис.грн., у тому числi: будини т а
споруди - 603,7 тис.грн.; машини та обладнання - 6801,5 тис.грн., транспортнi засоби - 9063,2
тис.грн., iнструменти та прилади - 156,3 тис.грн.; МНМА - 1164,6 тис.грн. , нематерiальнi
активи-16,8 тис.грн.
2019 рiк.
У 2019роцi основнi засоби збiльшились на суму 6272,0 тис.грн., у тому числi: будини та
споруди - 485,1 тис.грн.; машини та обладнання - 3173,8 тис.грн., транспортнi засоби804,9тис.грн., iнструменти та прилади- 102,3 тис.грн.; МНМА - 1705,9 тис.грн. Протягом 2019
року вибуло основних засобiв первiсною вартiстю -1411,2 тис.грн., знос- 328,3 тис.грн.(
реалiзовано та лiквiдовано).
Угод на придбання у майбутньому основних засобiв не укладено.
Основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) не
значаться.
На балансi Товариства значаться: повнiстю амортизованi основнi засоби, якi продовжують
використовуватися первинною вартiстю 60027 тис.грн.; основнi засоби, взятi в операцiйну
оренду - 4424,3 тис.грн.
Протягом п'яти рокiв Товариство постiйно оновлює свої основнi засоби, особливо спецiальну
технiку.

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
Головний офiс Товариства знаходиться за мiсцем реєстрацiї: м. Краматорськ, вул. Хабаровська,
б.2.
Основнi засоби є власнiстю Товариства, частково розташованi в м. Краматорську, спецтехнiка
для виконання земляних робiт в основному знаходяться у мiстах проведення робiт. Невиробничi
основнi фонди (Спортивно-оздоровчий комплекс) знаходяться у с. Щурово. Найбiльш вагому
частку у складi основних засобiв Товариства складають машини та обладнання, транспортнi
засоби, будинки та споруди. До складу основних засобiв Товариства вiднесенi: склади, бокси
гаражi, транспортнi засоби, спецтехнiка, машини та механiзми, комп'ютерна технiка, меблi,
iнвентар.
Детально та розгорнуто iнформацiя щодо складу, вартостi та нарахованої амортизацiї, ступеня
використання обладнання, надходження та вибуття основних засобiв наведена у iнформацiї про
основнi засоби (за залишковою вартiстю).
Термiн використання основних засобiв: будiвлi та споруди - вiд 10 рокiв; машини та обладнання
вiд 2 до 5 рокiв; прилади, iнвентар - вiд 1 до 5 рокiв.
Активи утримуються в належному станi.
Основнi придбання звiтного року: 2 напiвпричепи; колiсний автогрейдер; модульну споруду;
вузол облiку газу; турнiкет, комп'ютерна технiка, побутова технiка та iнвентар.
Товариством одержано Дозвiл №1 412 900 000 - 9 вiд 18.09.2017 року на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами на необмежений термiн. Товариство є
платником екологiчного податку за забруднення стацiонарними джерелами забруднення, за
розмiщення вiдходiв у спецiально розташованих мiсцях.
Протягом звiтного року Товариство не перевищувало гранично - допустимi викиди в атмосферу
зазначенi в рамках Дозволу. Товариством введена в дiю та пiдтримується в дiї система
управлiння охороною навколишнiм середовищем, яка вiдповiдає потребам Дозволу та
направлена на використання бiльш чистих технологiй, бiльш чистих виробничих процесiв та для
мiнiмiзацiї викидiв. Виконання робiт органiзовано з дотриманням усiх норм екологiчної безпеки.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Заходами по зниженню комерцiйних ризикiв є: системне вивчення коньюктури ринку;
рацiональна цiнова полiтика; вдала реклама. Фiнансовi ризики викликанi iнфляцiйними
процесами, несплати за виконану роботу, коливання курсiв основних валют, тощо. Вони можуть
бути зниженi шляхом створення системи фiнансового менеджменту в Товариствi, роботi зi
споживачами на умовах передплати.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi Товариства протягом звiтного року здiйснювалось в основному за
рахунок надходжень вiд реалiзацiї робiт.
У лютому 2019 року Товариством було укладено кредитний договiр з банком ПАТ "ПУМБ" з

лiмiтом кредитування 4 390 тис грн. строком на 12 мiсяцiв для придбання колiсного
автогрейдера та самоскидiв. Станом на 31 грудня 2019 року кредитнi кошти повернуто банку
повнiстю.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує готовнiсть пiдприємства негайно лiквiдувати
короткострокову заборгованiсть. Станом на 31.12.2019р. значення цього показника 0,06, що
нижче загально прийнятого середнього нормативу та свiдчить про не можливiсть товариства
негайно погасити свої поточнi зобов'язання в повному обсязi.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) характеризує достатнiсть обiгових коштiв для
погашення боргiв протягом року. Рiвень цього показника на 31.12.2018р. 0,98 свiдчить про те,
що товариство не має достатньо коштiв, аби своєчасно лiквiдувати поточнi зобов'язання.
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi показує, скiльки одиниць найбiльш лiквiдних активiв припадає
на одиницю термiнових боргiв. Значення цього коефiцiєнту 0,6 станом на 31.12.2018р. свiдчить
про його достатнiй рiвень.
Чистий оборотний капiтал має вiд'ємне значення 140 тис. грн.
Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) визначає частку коштiв власникiв товариства
в загальнiй сумi коштiв, вкладених в майно пiдприємства. Вiн розраховується як вiдношення
власних коштiв до суми активiв пiдприємства. Характеризує можливiсть товариства виконувати
зовнiшнi зобов'язання за рахунок власних активiв, його незалежнiсть вiд позикових джерел. Чим
вище значення цього коефiцiєнта, тим бiльш стiйким, стабiльним i незалежним вiд кредиторiв є
товариство. Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) ПрАТ "ВО Донбасекскавацiя" станом на
31.12.2019р.- 0,77свiдчить про залежнiсть товариства вiд позикових джерел.
Коефiцiєнт фiнансування характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв. Верхня
межа коефiцiєнта дорiвнює 1. Коефiцiєнт станом на 31.12.2019р. складав - 1,19, що бiльше
нормативного, тобто товариство залежне вiд залучених коштiв.
Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами вказує на забезпеченiсть поточної
заборгованостi власними оборотними коштами. Вiд'ємне значення 0,02 станом на 31.12.2019р.
свiдчить про фiнансову не стiйкiсть товариства.
Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу визначає частку обiгових коштiв у власному
капiталi. Рiвень цього показника ПрАТ " ВО Донбасекскавацiя" на кiнець звiтного перiоду
вiдсутнiй.
Отже, станом на 31.12.2019р. товариство має не високий рiвень показникiв загальної та швидкої
лiквiдностi, що свiдчить про не належний рiвень платiжної готовностi пiдприємства. Чистий
оборотний капiтал має вiд'ємне значення.
Приймаючи до уваги рiвень показникiв фiнансової стiйкостi ПрАТ " ВО Донбасекскавацiя"
станом на 31.12.2019р., товариство можна охарактеризувати як залежним вiд зовнiшнiх джерел
фiнансування. Товариство не забезпечене власними оборотними засобами в достатнiй мiрi.
Дiяльнiсть товариства 2019 рiк була збитковою. Показники фiнансового стану мають негативну
динамiку.
Таким чином, фiнансовий стан ПрАТ " ВО Донбасекскавацiя" на 31 грудня 2019 року
можна вважати не стiйким.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Всi договорнi обов'язки ПрАТ " ВО Донбасекскавацiя" на 31.12.2019р. виконанi.
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)
Основнi напрямки розвитку Товариства у найближчий час є:
-Облаштування стоянки легкового автотранспорту на територiї Товариства;
-Укладення договорiв на виконання робiт;

-Облаштування автомайстернi та автогаражiв Товариства для надання послуг з обслуговування
транспортних засобiв;
-Облаштування складу Товариства для надання складських послуг.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
На пiдприємствi дослiджень та розробок за звiтний перiод не вiдбувалось та не планується.
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
У вiдповiдностi до Статату Товариства, протягом 2019 року нараховувались та виплачувалися
дивiденди як за привiлейованими так i за простими акцiями за 2018 рiк.
Протягом 2019 року Товариством не провадився викуп акцiй власної емiсiї.
Подiї пiсля дати балансу:
Важливi або iстотнi подiї, що могли призвести до можливих ризикiв у перiод iз 1 сiчня 2019
року по дату затвердження фiнансових звiтiв на зборах акцiонерiв не вiдбувалися, а саме:
- Нiякi дебiтори Товариства, заборгованiсть яких ранiше була признана сумнiвною, не були
об'явленi банкрутами;
- Переоцiнка активiв пiсля звiтної дати, яка свiдчить про стiйке зниження їх вартостi, визначеної
на дату балансу, не проводилася;
- Iнформацiя про фiнансовий стан i пiдсумки дiяльностi дочiрнiх та асоцiйованих пiдприємств,
яка б свiдчила про стiйке зниження вартостi їх акцiй на фондових бiржах, не отримувалась
(Товариство не має дочiрнiх та асоцiйованих пiдприємств);
- Продаж запасiв, який свiдчить про необгрунтованостi оцiнки чистої вартостi їх реалiзацiї на
дату балансу, не проводилася;
- Матерiали про уточненнi розмiру страхового вiдшкодування, переговори по якому велися на
звiтну дату, вiд страхових органiзацiй не отримувались;
- Помилки чи порушення законодавства, якi призвели до викривлення даних фiнансової
звiтностi, не були виявленi;
- Рiшення про реорганiзацiю Товариства не приймалося;
- Придбання цiлiсного майнового комплексу не вiдбувалося;
- Рiшення про припинення операцiй, якi складають значну частину основної дiяльностi
пiдприємства, не приймались;
- Знищення (втрата) активiв пiдприємства внаслiдок пожару, аварiї, стихiйного лиха чи iншої
надзвичайної подiї не вiдбувалося;
- Контракти по значним капiтальним та фiнансовим iнвестицiям не складалися;
- Законодавчi акти, якi б значно впливали на дiяльнiсть Товариства, не приймалися;
- Пiсля складання балансу Правлiнням було прийнято рiшення про нарахування та виплату
дивiдендiв по привiлейованим акцiям за 2019 рiк, у вiдповiдностi до Статуту Товариства,
2000,00 грн. на одну акцiю;
-Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 26 квiтня 2019 року) було прийнято рiшення
про направлення частини прибутку за 2018 рок направити на виплату дивiдендiв за простими
акцiями у розмiрi 80,00 грн. на одну акцiю.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Правлiння

Структура

Персональний склад

Голова правлiння

Красовський Сергiй Гарiйович

Правлiння
Правлiння
Ревiзор
Загальнi збори
акцiонерiв

Член правлiння
Член правлiння
Ревiзор
Акцiонери

Наглядова рада
Наглядова рада

Голова Наглядової ради
Член Наглядової ради

Красовський Дмитро Сергiйович
Ектова Людмила Володимирiвна
Грицай Володимир Iванович
Згiдно з перелiком акцiонерiв, якi
мають право на участь у загальних
зборах
Красовський Володимир Сергiйович
Гнибiда Лiдiя Олександрiвна

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

1

2

3

4

Голова правлiння

Красовський Сергiй
Гарiйович

1

2

1956

Освіта
5
вища, Макiївський
iнженернобудiвельний
iнститут, iнженербудiвельник

Стаж
роботи
(років)
6
42

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7
ПрАТ "ВИРОБНИЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ
"ДОНБАСЕКСКАВАЦIЯ".,
01241384, Голова правлiння Генеральний директор

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8
26.03.2018,
обрано на 5
рокiв

Опис:
Права та обов'язки членiв правлiння Товариства визначаються чинним законодавством України, статутом товариства та/або Положенням про
правлiння Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння.
До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать
до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.
Роботою Правлiння керує Голова правлiння, який обирається загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Голова правлiння органiзовує роботу правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань.
Голова правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi представляти iнтереси
Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками
Товариства.
Голова правлiння та заступник голови правлiння - генеральний директор мають право першого пiдпису фiнансових документiв, яке застосовується
ними з урахуванням вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положенням "Про правлiння ПрАТ "ВО "Донбасекскавацiя".
Заступник голови правлiння - генеральний директор надiляється повноваженнями Голови правлiння, крiм повноважень щодо органiзацiї роботи
Правлiння. Заступник голови правлiння - генеральний директор здiйснює повноваження Голови правлiння щодо органiзацiї роботи Правлiння у
випадку його вiдсутностi у зв'язку з вiдрядженням, хворобою, тощо.
У разi неможливостi виконання Головою Правлiння своїх повноважень за рiшенням цього органу його повноваження здiйснює один iз членiв
правлiння.
Повноваження Голови Правлiння припиняються за рiшенням загальних зборiв Товариства.
За звiтний рiк посадовiй особi виплачено винагороду в формi заробiтної плати згiдно штатного розкладу.
На iнших пiдприємствах не працює та нiяких посад не займає.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом року змiн не було.
Протягом звiтного року, як голова правлiння отримував заробiтну плату згiдно контракту, що укладається з кожним членом Правлiння. В
натуральнiй формi винагороду не отримував.
Протягом останнiх 5 рокiв займає наступнi посади: ПрАТ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ДОНБАСЕКСКАВАЦIЯ" : Голова правлiння Генеральний директор, Голова правлiння.
Член правлiння
Красовський Дмитро
1983
вища, Луганський
13
ЗАТ "ВО
26.03.2018,

Сергiйович

3

нацiональний
аграрний
университет,
бакалавр з
будiвництва

"ДОНБАСЕКСКАВАЦIЯ",
01241384, Начальник
виробничої дiльницi

обрано на 5
рокiв

Опис:
Права та обов'язки членiв правлiння Товариства визначаються чинним законодавством України, статутом товариства та/або Положенням про
правлiння Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння.
ПРАВЛIННЯ здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства та складається з 3 (трьох) осiб. Голова та члени правлiння обираються строком
на 5 (п`ять) рокiв.До складу Правлiння входять Голова правлiння та члени Правлiння, в тому числi, заступник голови правлiння - генеральний
директор.Правлiння обирається загальними зборами акцiонерiв Товариства.
. Повноваження члена правлiння припиняються за рiшенням загальних зборiв Товариства, з одночасним прийняттям рiшення про призначення
Голови Правлiння або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. Пiдстави припинення повноважень Голови та члена Правлiння
встановлюються законом, статутом товариства, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом Правлiння.
До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать
до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.
Протягом звiтного року, як член правлiння, винагороду не отримував. Виплачено винагорода в формi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. В
натуральнiй формi винагороду не отримував.
Протягом останнiх 5 рокiв займає посаду заступник генерального директора з перспективного розвитку ПРАТ "ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦIЯ" . На
iнших пiдприємствах не працює та нiяких посад не займає. Протягом року змiн не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.
вища, закiнчила
Донецький
Автобаза
26.03.2018,
Член Правлiння,
Ектова Людмила
державний
1958
37
"Крамтяжавтотранс",
обрано на 5
головний бухгалтер
Володимирiвна
унiверситет,
14328081, оператор
рокiв
спецiальнiсть
економiст
Опис:
Права та обов'язки членiв правлiння Товариства визначаються чинним законодавством України, статутом товариства та/або Положенням про
правлiння Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння.
ПРАВЛIННЯ здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства та складається з 3 (трьох) осiб. Голова та члени правлiння обираються строком
на 5 (п`ять) рокiв.До складу Правлiння входять Голова правлiння та члени Правлiння, в тому числi, заступник голови правлiння - генеральний
директор.Правлiння обирається загальними зборами акцiонерiв Товариства.
. Повноваження члена правлiння припиняються за рiшенням загальних зборiв Товариства, з одночасним прийняттям рiшення про призначення
Голови Правлiння або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. Пiдстави припинення повноважень Голови та члена Правлiння
встановлюються законом, статутом товариства, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом Правлiння.
До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать
до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.
Обов'язки головного бухгалтера, згiдно посадової iнструкцiї:
- здiйснювати, виходячи з чинного законодавства, органiзацiю бухгалтерського облiку, контроль за використанням матерiальних, трудових i

4

фiнансових ресурсов, збереження власностi ПрАТ;
- забезпечує органiзацiю облiку й звiтностi на ПрАТ й у його пiдроздiлах на основi механiзацiї облiково-обчислювальних робiт;
- органiзовувати облiк товарно-матерiальних цiнностей i основних коштiв, своєчасне вiдбиття на рахунках бухгалтерського облiку операцiй,
пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва, комерцiйної дiяльностi, виконання кошторисiв видаткiв, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт
(послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi товариства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй;
- контролювати законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення господарських операцiй, складання обгрунтованих звiтних калькуляцiй
собiвартостi продукцiї, робiт (послуг), розрахункiв по заробiтнiй платi iз працiвниками ПрАТ, правильнiсть нарахування й своєчаснiсть
перерахування податкiв, платежiв i зборiв у державний бюджет i державнi цiльовi фонди, погашення у встановлений термiн заборгованостi банку
по кредитах, нарахування коштiв у фонди й резерви товариства;
- здiйснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжниїх зобов'язань,
проведенням iнвентарiзацiї коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку керувати
працiвниками бухгалтерiї, розробляти їх посадовi iнструкцiї.
Повноваження:
- здiйснювати пiдбор i розмiщення кадрiв, вносити пропозицiї про призначення на посаду й звiльнення фахiвцiв бухгалтерiї;
- установлювати службовi обов'язки для пiдлеглих працiвникiв;
- перевiряти в структурних пiдроздiлах i службах дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, зберiгання й витрати коштiв,
товарно-матерiальних i iнших цiнностей;
- пiдписувати документи, що служать пiдставою для приймання й видачi коштiв, товарно-матерiльних i iнших цiнностей, кредитних i
розрахункових зобов'язань. Зазначенi вище документи без пiдпису бухгалтера або осiб їм на те уповноважених вважаються недiйсними й не
приймаються до виконання матерiально вiповiдальними особами, працiвниками бухгалтерiї, а також установами банку;
- не приймати до виконання й оформлення документи по операцiях, якi суперечать чинному законодавству й уставновленому порядку приймання,
зберiгання й витрати коштiв, товарно-матерiальних i iнших цiнностей.
Протягом звiтного року,як член правлiння, винагороду не отримувала, виплачена винагорода в формi заробiтної плати згiдно штатного розкладу.В
натуральнiй формi винагороду не отримувала. На iнших пiдприємствах не працює та нiяких посад не займає.
Протягом останнiх 5 рокiв займає посаду головного бухгалтера ПрАТ "ВО "Донбасекскавацiя". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Протягом року змiн не було.
Харкiвський
ПрАТ "ВО
26.04.2019,
нацiональний
Красовський Володимир
"Донбасекскавацiя",
Термiн
Голова наглядової ради
1986
унiверситет
5
Сергiйович
01241384, старший
повноважень
внутрiшнiх справ,
юрисконсульт
- 3 роки
юрист
Опис:
Права та обов'язки членiв Наглядової ради Товариства визначаються чинним законодавством України, статутом товариства та/або Положенням про
Наглядову раду Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу,
скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством України та Положенням
про Наглядову раду.
Обрано на посаду згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 26.04.2019р.).
Протягом звiтного року, як Головi наглядової ради, виплачувалась винагорода 5 000,00 грн. на мiсяць. В натуральнiй формi винагороду не
отримував. Як працiвнику пiдприємства виплачена винагорода в формi заробiтної плати згiдно штатного розкладу.
Протягом останнiх 5 рокiв займав наступнi посади: Головне управлiння Мiндоходiв у Харкiвський областi - головний державний iнспектор вiддiлу

правового супроводження планових перевiрок управлiння правової роботи; державний ревiзор-iнспектор вiддiлу правового забезпечення дiяльностi
управлiння правової роботи; головний державний ревiзор - iнспектор вiддiлу супроводження iнших спорiв та правового забезпечення дiяльностi
юридичного управлiння; головний державний ревiзор - iнспектор вiддiлу досудового врегулювання спорiв юридичного управлiння, ПрАТ "ВО
"Донбасекскавацiя": юрисконсульт, старший юрисконсульт; заступник генерального директора з юридичних питань. Непогашена (незнята)
судимостi за корислiвi та посадовi злочини - вiдсутня. Заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю: вiдсутнi. Не займає
посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа є акцiонером Товариства.

Член наглядової ради

5

6

Гнибiда Лiдiя Олександрiвна

1945

Краматорський
машинобудiвний
технiкум, техникплановик

47

ПрАТ "ВО
"Донбасекскавацiя",
01241384, заступник
генерального директора по
загальним питанням

26.04.2019,
Термiн
повноважень
- 3 роки

Опис:
Права та обов'язки членiв Наглядової ради Товариства визначаються чинним законодавством України, статутом товариства та/або Положенням про
Наглядову раду Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Наглядової ради.
Обрано на посаду згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 26.04.2019р.). Протягом звiтного року, як члену наглядової ради,
виплачувалась винагорода 4 000,00 грн. на мiсяць. В натуральнiй формi винагороду не отримувала.Протягом останнiх 5 рокiв не працює та не
займає будь-яких посад на iнших пiдприємствах, пенсiонерка.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа є акцiонером товариства.
вища, Краматорська
Донбаська державна
Автобази
26.03.2018,
Ревiзор акцiонерного
машинобудiвна
Грицай Володимир Iванович
1958
26
"Крамтяжавтотранс",
обрано на 5
товариства
академiя,
14328081, iнженер ПТО
рокiв
спецiальнiсть
iнженер-механiк
Опис:
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства загальнi збори обирають РЕВIЗIЗОРА.
Права та обов'язки Ревiзора визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом, а також
договором, що укладається з Ревiзором.
Протягом звiтного року, як ревiзору, винагорода не виплачувалася, виплачена винагорода в формi заробiтної плати згiдно штатного розкладу.В
натуральнiй формi винагороду не отримував.
Протягом останнiх 5 рокiв займає посаду iнженера-технолога ПрАТ "ВО "Донбасекскавацiя". На iнших пiдприємствах не працює та нiяких посад
не займає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом року змiн не було.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
1
Голова правлiння
Член правлiння
Член Правлiння, головний
бухгалтер
Голова наглядової ради
Член наглядової ради
Ревiзор акцiонерного
товариства

2
Красовський Сергiй Гарiйович
Красовський Дмитро Сергiйович
Ектова Людмила Володимирiвна

3
34 655
1 000
500

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
4
90,715146
2,617664
1,308832

Красовськогий Володимир Сергiйович
Гнибiда Лiдiя Олександрiвна
Грицай Володимир Iванович

1 002
500
263

2,622899
1,308832
0,688446

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

Кількість
акцій
(шт.)

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані іменні

5
34 157
1 000
500

6
498
0
0

1 000
500
263

2
0
0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути
виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Розмiр винагороди посадовим особам визначено укладеним трудовим договором (контрактом) з
посадовою особою Контрактами, укладеними з посадовими особами Товариства не передбачено
будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента у
разi їх звiльнення.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
Донецьке регiональне
вiддiлення фонду державного
майна України (засновник)

13511245

Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

84001, Донецька обл., м. Донецьк,
вул. Артема, буд. 97

0
Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Приватне акцiонерне товариство "Виробниче об'єднання "Донбасекскавацiя" (скорочено - ПрАТ
"ВО "Донбасекскавацiя")(надалi - товариство, компанiя) створено у формi приватного
акцiонерного товариства згiдно з Законами України "Про акцiонернi товариства".
Основними видами дiяльностi Товариства є :
Розбирання та знесення будiвель, землянi роботи
Добування глини та каолiну
Будiвництво будiвель.
Основним видом дiяльностi, якими займалося Товариство у 2019 роцi та за рахунок продажу
якого отримано доход бiльш нiж 10 вiдсоткiв вiд усього доходу - пiдготовчi роботи на
будiвному майданчику (землянi розкривнi роботи та перевезення грунту).
Цей вид дiяльностi має перспективне значення, але залежать вiд сезону, економiчного стану
замовникiв та росту економiки в цiлому в Українi. Виконання земляних розкривних робiт та
перевезення грунту в зимових умовах значно скорочується.
В своїй дiяльностi Товариство не вiдчуває особливого впливу конкурентiв, так як має високий
потенцiал забезпечення спецiалiстами та спецiальним обладнанням, яке постiйно оновлюється.
Компанiя здiйснює землянi розкривнi роботи та перевезення грунту на кар'єрах, за одержаними
у встановленому порядку дозвiльними документами (лiцензiї, дозволи тощо) на здiйснення
таких робiт.
Основнi напрямки розвитку Товариства у найближчий час є:
-Облаштування стоянки легкового автотранспорту на територiї Товариства;
-Укладення договорiв на виконання робiт;
-Облаштування автомайстернi та автогаражiв Товариства для надання послуг з обслуговування
транспортних засобiв;
-Облаштування складу Товариства для надання складських послуг.
2. Інформація про розвиток емітента

Впродовж звiтного року Головою правлiння регулярно
проводились засiдання правлiння, перiодичнiсть скликання яких становила не рiдше раз на
мiсяць. В ходi засiдань обговорювались питання поточної дiяльностi товариства, з метою
досягнення кращих економiчних показникiв нiж в минулому звiтному перiодi, а саме:
Господарської дiяльностi;
Забезпечення обсягiв роботи механiзмами, автотранспортом;
Визначення договiрної цiни на об'єкти;
Розподiл фонду оплати працi;
Погашення кредитної лiнiї:
Заходи з погашення збиткiв в перiод стабiльної роботи АТ;
Придбання нової технiки, списання застарiлої технiки;
Заходи по економному витрачанню паливно - мастильних матерiалiв;
Результати iнвентаризацiї.
Результатом дiяльностi правлiння товариства є досягнення наступних економiчних
показникiв:
На кiнець звiтного перiоду активи балансу становлять - 41600,6 тис. грн., в тому числi
необоротнi активи - 33577,7 тис. грн., оборотнi активи - 8020,1 тис. грн. Дебiторська
заборгованiсть за звiтний рiк зменшилась та складає 3753,4 тис. грн.
По пасивам балансу: статутний капiтал - 401 тис. грн, всього власний капiтал з
урахуванням збиткiв складає 31906,1 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть за роботи,
товари та послуги протягом року збiльшилась з 1126,8 тис. грн. до 2685,9 тис. грн. Загальна
сума поточних зобов'язань збiльшилась з 5885,7 тис. грн. до 8160,1 тис. грн.
Дохiд вiд реалiзацiї робот та послуг за 2019 рiк склав 123 746,5 тис. грн. без ПДВ.
собiвартiсть реалiзованих робiт, послуг - 118 921,4 тис. грн., iншi операцiйнi доходи - 776,6 тис.
грн., фiнансовi витрати - 11,3 тис. грн., податок на прибуток за звiтний рiк - 0,9 тис. грн. Збиток
звiтного року склав- 10 110,3 тис. грн. В натуральних показниках землянi (вскришнi ) роботи за
2019 рiк складають 4 063 077м3; перевезено грунту - 208483,4 тони.
Основними напрямками розвитку Товариства у 2019 роцi були:
Облаштування стоянки легкового автотранспорту на територiї Товариства;
Укладення договору на виконання робiт з ПрАТ "Новотроїцьке рудоуправлiння";
Облаштування сучасної системи допуску на територiю Товариства;
Укладення договору на охорону;
Придбання автогрейдера з метою бiльш якiсного i оперативного виконання власних
обов'язкiв.
Основнi придбання звiтного року: два напiвпричепи, колений автогрейдер, модульна споруда,
вузол облiку газу, турнiкет, компьютерна технiка та iнвентар. Фiнансування придбань
вiдбувалося як за рахунок власних коштiв так i за рахунок короткострокових кредитiв банку.
На звiтний Товариство планує продовжувати оновлення спецiальної технiки та обладнання,
пов'язаних з господарською дiяльнiстю, за рахунок власних коштiв, так i за рахунок
короткострокових кредитних коштiв
Протягом 2019 року були виконанi наступнi значнi правочини:
- Договiр пiдряду № 27/12/18 вiд 27.12.2018 укладений мiж ПрАТ "ВО "Донбасекскавацiя" та
ПрАТ "Новоселiвський гiрничо - збагачувальний комбiнат" на суму 16 645 263 (шiстнадцять
мiльйонiв шiстсот сорок п'ять тисяч двiстi шiстдесят три) грн. 81 коп. з ПДВ.
- Договiр № 13-12/2018 вiд 27.12.18 укладений мiж ПрАТ "ВО "Донбасекскавацiя" та ДП
"РУТЕКС КЕРАМ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РУТЕКС
КЕРАМ" на суму 92 875 006 (дев'яносто два мiльйони вiсiмсот сiмдесят п'ять тисяч шiсть) грн.
46 коп. з ПДВ.
- Договiр субпiдряду № 11/07/2019 вiд 11.07.2019 укладений мiж ПрАТ "ВО "Донбасекскавацiя"
та ТОВ "ТК "Докспецпiдряд" на суму 7 063 090 (сiм мiльйонiв шiстдесят три тисячi дев'яносто)

грн. 51 коп. з ПДВ
- Договiр № 3 поставки нафтопродуктiв вiд 01 червня 2018 року, договiр № 4 поставки
нафтопродуктiв вiд 01 червня 2018 року, укладенi мiж ПрАТ "ВО "Донбасекскавацiя" та ТОВ
"Премiум-Ресурс" на загальну суму 11 139 947 (одинадцять мiльйонiв сто тридцять дев'ять тисяч
дев'ятсот сорок сiм) грн. 99 коп. з ПДВ.
- Договiр поставки нафтопродуктiв № 230218 вiд 16 лютого 2018 року укладений мiж ПрАТ
"ВО "Донбасекскавацiя" та ТОВ "Нафто-Трейд" на загальну суму 11 177 136 (одинадцять
мiльйонiв сто сiмдесят сiм тисяч сто тридцять шiсть) грн. 44 коп. з ПДВ.
- Договiр поставки нафтопродуктiв № 20/06/18 вiд 20 червня 2018 року укладений мiж ПрАТ
"ВО "Донбасекскавацiя" та ТОВ "ЕКОЙЛТРЕЙД" на суму 4 165 937 (чотири мiльйони сто
шiстдесят п'ять тисяч дев'ятсот тридцять сiм ) грн. 98 коп.
- Договiр поставки № ДП190118/1 вiд 19 сiчня 2018 року укладений мiж ПрАТ "ВО
"Донбасекскавацiя" та ТОВ "ТЕРМIНАЛ" на суму 10 963 376 (десять мiльйонiв дев'ятсот
шiстдесят три тисячi триста сiмдесят шiсть) грн. 52 коп.
- Договiр поставки нафтопродуктiв ОП-56/18 вiд 14.08.18 року укладений мiж ПрАТ "ВО
"Донбасекскавацiя" та ТОВ "Українська нафтотрейдiнгова компанiя" на суму 6 179 838 (шiсть
мiльйонiв сто сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот тридцять вiсiм) грн. 78 коп.
- Договiр про сервiсне обслуговування № SR018/18 вiд 22.01.18 року укладений мiж ПрАТ "ВО
"Донбасекскавацiя" та ТОВ з II "Цеппелiн Україна ТОВ" на суму 6 161 137 (шiсть мiльйонiв сто
шiстдесят одна тисяча сто тридцять сiм) грн. 36 коп.
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:
Товариство не здiйснювало укладення деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних
iнструментiв.
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
Для забезпечення фiнансової стабiльностi в країнах з високим розвитком економiки набув
поширення метод управлiння ризиками - хеджування. Хеджування є результатом
функцiонування та розвитку ринку похiдних строкових контрактiв. Такий метод управлiння
ризиками на товариствi вiдсутнiй .
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Для дiяльностi Товариства характерна низка фiнансових ризикiв:ринковий ризик (у тому числi
валютний ризик та ризик вiдсоткових ставок), кредитний ризик та ризик лiквiдностi. Товариство
переглядає та узгоджує свою полiтику управлiння ризиками для мiнiмiзацiї негативного впливу
цих ризикiв на свої фiнансовi показники.
Ринковий ризик - це ризик того, що майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента
коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик включає в себе три типи ризику:
вiдсотковий ризик, валютний ризик та iншi цiновi ризики. Фiнансовим iнструментом, якому
притаманний ринковий ризик, є дебiторська заборгованiсть за роботи, товари, послуги.
Товариство пiддається валютному ризику, у зв'язку зi здiйсненням валютних операцiй.
Товариство
має процентнi фiнансовi зобов'язання, тому пiддається ризику коливання
процентних ставок. Вiдсотковий та валютний ризик не є значущими для Товариства.
Кредитний ризик - це ризик, який являє собою ризик фiнансового збитку для Товариства через
невиконання контрагентом свого зобов'язання перед Товариством за договором. . Управлiння
кредитним ризиком здiйснюється вiдповiдно до полiтики та процедур, встановлених в

Товариствi,в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть.
Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Даний
ризик виникає в основному у зв'язку з дебiторською заборгованiстю основним видом дiяльностi.
Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої i,фiнансовi
зобов'язання шляхом грошових коштiв чи iншого фiнансового активу. Пiдхiд до управлiння
лiквiднiстю передбачає забезпечення, наскiльки це можливо, постiйної наявностi лiквiдностi,
достатньої для виконання зобов'язань Товариства по мiрi настання строкiв їх погашення як у
звичайних умовах, так i у надзвичайних ситуацiях, уникаючи при цьому неприйнятних збиткiв i
ризику нанесення шкоди репутацiї Товариству. Як правило, Товариство забезпечує наявнiсть
грошових коштiв та їх еквiвалентiв, доступних на першу вимогу, обсязi, достатньому для
покриття очiкуваних короткострокових операцiйних витрат.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Кодекс корпоративного управлiння в Товариствi не створювався та не затверджувався.
ПрАТ "ВО "Донбасекскавацiя" дотримується принципiв корпоративного управлiння,
спрямованих на захист iнтересiв акцiонерiв, досягнення порозумiння мiж акцiонерами,
партнерами, спiвробiтниками, збiльшення активiв Товариства, пiдтримку її фiнансової
стабiльностi та прибутковостi. Корпоративне управлiння компанiї базується на принципi
своєчасного розкриття iнформацiї, в тому числi про фiнансовий стан, економiчнi показники,
значнi подiї, структуру власностi та управлiння з метою забезпечення можливостi прийняття
зважених рiшень акцiонерами та контрагентами, на принципi ефективного контролю за
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства з метою захисту прав та законних iнтересiв
акцiонерiв та партнерiв.
Вищим органом Товариства є загальнi збори. Голова правлiння Товариства здiйснює управлiння
його поточною дiяльнiстю. Розподiл повноважень мiж органами управлiння забезпечує
розмежування загального керiвництва та керiвництва його поточною дiяльнiстю вiдповiдно до:
Положення про Загальнi збори акцiонерiв;
Положення про Наглядову раду;
Положення про Правлiння;
Положення про ревiзора,
що розробленi та затвердженi вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту ПрАТ "
ВО "Донбасекскавацiя". ПрАТ " ВО "Донбасекскавацiя" забезпечує та гарантує захист прав та
законних iнтересiв акцiонерiв, гарантує пiдтвердження права власностi при здiйсненнi
фiнансової та господарської дiяльностi.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого
кодексу корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати немає
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначенi законодавством України
вимоги немає
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
Товариство у своїй дiяльностi не вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного
управлiння та не приймало рiшення не застосовувати деякi положення корпоративного кодексу,
так як не використовує його у своїй дiяльностi.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

позачергові
26.04.2019
97,91

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Обрання лiчильної комiсiї. Обрання робочих органiв загальних зборiв (голови та
секретаря зборiв), затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв
Товариства за 2018 рiк.
2.Розгляд звiту Правлiння товариства за 2018 рiк. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства за 2018 рiк.
3.Розгляд звiту та висновкiв Ревiзора за 2018 рiк. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзора за 2018рiк. Затвердження
висновкiв Ревiзора за 2018 рiк.
4.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018рiк.
5.Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2018 рiк та прийняття
рiшення про виплату дивiдендiв.
6.Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його
у новiй редакцiї.
7.Внесення змiн та доповнень до "Положення про Правлiння ПРАТ "ВО
ДОНБАСЕКСКАВАЦIЯ" шляхом затвердження його у новiй редакцiї.
8.Створення Наглядової ради Товариства. Обрання членiв Наглядової ради.
9.Затвердити
"Положення
про
Наглядову
раду
"ПрАТ
"ВО
"ДОНБАСЕКСКАВАЦIЯ"..
10.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з
членами ( в т.ч. з Головою) Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з ними.
11. Схвалення значних правочинiв вчинених протягом звiтного року. Прийняття
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання:
1.1.Обрати :
Лiчильну комiсiю у складi однiєї особи:
Голова комiсiї - Смирнов Андрiй Борисович
Результат голосування з питання порядку денного за проектом рiшення :
ЗА -37 420 (тридцять сiм тисяч чотириста двадцять) голосiв, що складає 100
вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв.
ПРОТИ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних
зборах акцiонерiв.
УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на
Загальних зборах акцiонерiв.
1.2.Обрати :
Голова зборiв - Красовський Сергiй Гарiйович;
Секретар зборiв - Ектова Людмила Володимирiвна
Результат голосування з питання порядку денного за проектом рiшення :
ЗА -37 420 (тридцять сiм тисяч чотириста двадцять) голосiв, що складає 100

вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв.
ПРОТИ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних
зборах акцiонерiв.
УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на
Загальних зборах акцiонерiв.
1.3.Затвердити регламент роботи загальних зборiв:
Голосування здiйснювати пiсля обговорення кожного питання. На доповiдь з
питання порядку денного надати до 10 хвилин, для обговорювання питання
порядку денного надати до 3 хвилин кожному виступаючому, питання до
доповiдачiв подавати в письмовiй формi.
Порядок голосування - з використанням бюлетенiв для голосування. Одна проста
акцiя товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на
загальних зборах.
Результат голосування з питання порядку денного за проектом рiшення :
ЗА -37 420 (тридцять сiм тисяч чотириста двадцять) голосiв, що складає 100
вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв.
ПРОТИ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних
зборах акцiонерiв.
УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на
Загальних зборах акцiонерiв.
З другого питання:
2.1.Роботу Правлiння Товариства в 2018 роцi визнати задовiльною.
Результат голосування з питання порядку денного за проектом рiшення :
ЗА -37 420 (тридцять сiм тисяч чотириста двадцять) голосiв, що складає 100
вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв.
ПРОТИ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних
зборах акцiонерiв.
УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на
Загальних зборах акцiонерiв.
2.2.Звiт Правлiння Товариства в 2018 роцi затвердити.
Результат голосування з питання порядку денного за проектом рiшення :
ЗА -37 420 (тридцять сiм тисяч чотириста двадцять) голосiв, що складає 100
вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв.
ПРОТИ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних
зборах акцiонерiв.
УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на
Загальних зборах акцiонерiв.
З третього питання:
3.1.Роботу Ревiзора в 2018 роцi визнати задовiльною. Звiт i висновки Ревiзора за
2018 рiк затвердити.
Результат голосування з питання порядку денного за проектом рiшення :
ЗА -37 420 (тридцять сiм тисяч чотириста двадцять) голосiв, що складає 100
вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв.
ПРОТИ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних
зборах акцiонерiв.
УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на
Загальних зборах акцiонерiв.
З четвертого питання:
4.1.Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть товариства за 2018 рiк.
Результат голосування з питання порядку денного за проектом рiшення:
ЗА -37 420 (тридцять сiм тисяч чотириста двадцять) голосiв, що складає 100
вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв.
ПРОТИ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних
зборах акцiонерiв.
УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на

Загальних зборах акцiонерiв.
4.2.Дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк визнати задовiльною.
Результат голосування з питання порядку денного за проектом рiшення :
ЗА -37 420 (тридцять сiм тисяч чотириста двадцять) голосiв, що складає 100
вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв.
ПРОТИ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних
зборах акцiонерiв.
УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на
Загальних зборах акцiонерiв.
З п'ятого питання:
5.1.Частину отриманого прибутку
за 2018
рiк направити на розвиток
господарської дiяльностi Товариства.
Результат голосування з питання порядку денного за проектом рiшення :
ЗА -37 420 (тридцять сiм тисяч чотириста двадцять) голосiв, що складає 100
вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв.
ПРОТИ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних
зборах акцiонерiв.
УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на
Загальних зборах акцiонерiв.
5.2.Частину отриманого прибутку направити на виплату дивiдендiв. По простим
iменним акцiям виплатити дивiденди в розмiрi 80(вiсiмдесят) грн.. 00 коп. за 1
(одну) акцiю, по привiлейованим акцiям виплатити дивiденди згiдно статуту
Товариства. Виплату дивiдендiв здiйснювати безпосередньо акцiонерам.
Результат голосування з питання порядку денного за проектом рiшення :
ЗА -37 420 (тридцять сiм тисяч чотириста двадцять) голосiв, що складає 100
вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв.
ПРОТИ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних
зборах акцiонерiв.
УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на
Загальних зборах акцiонерiв.
З шостого питання:
6.1.Внести змiни до Статуту виклавши його у новiй редакцiї та затвердити їх.
Результат голосування з питання порядку денного за проектом рiшення :
ЗА -37 420 (тридцять сiм тисяч чотириста двадцять) голосiв, що складає 100
вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв.
ПРОТИ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних
зборах акцiонерiв.
УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на
Загальних зборах акцiонерiв.
6.2.Надати право пiдпису по даним змiнам Головi правлiння.
Результат голосування з питання порядку денного за проектом рiшення:
ЗА -37 420 (тридцять сiм тисяч чотириста двадцять) голосiв, що складає 100
вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв.
ПРОТИ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних
зборах акцiонерiв.
УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на
Загальних зборах акцiонерiв.
З сьомого питання:
7.1.Внести
змiни
до
"Положення
про
Правлiння
ПрАТ
"ВО
"ДОНБАСЕКСКАВАЦIЯ" та затвердити їх у новiй редакцiї.
Результат голосування з питання порядку денного за проектом рiшення :
ЗА -37 420 (тридцять сiм тисяч чотириста двадцять) голосiв, що складає 100
вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв.
ПРОТИ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних
зборах акцiонерiв.

УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на
Загальних зборах акцiонерiв.
7.2.Надати Головi правлiння право пiдпису нової редакцiї "Положення про
Правлiння "ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦIЯ"
Результат голосування з питання порядку денного за проектом рiшення :
ЗА -37 420 (тридцять сiм тисяч чотириста двадцять) голосiв, що складає 100
вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв.
ПРОТИ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних
зборах акцiонерiв.
УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на
Загальних зборах акцiонерiв.
З восьмого питання:
8.1.Створити Наглядову раду Товариства.
Результат голосування з питання порядку денного за ЗА -37 420 (тридцять сiм
тисяч чотириста двадцять) голосiв, що складає 100 вiдсоткiв голосiв присутнiх на
Загальних зборах акцiонерiв.
ПРОТИ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних
зборах акцiонерiв.
УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на
Загальних зборах акцiонерiв.
8.2.Обрати Наглядову раду у кiлькостi 2 (двох) осiб строком на 3 роки, у складi:
Красовський В.С. (акцiонер), Гнiбеда Л.О. (акцiонер).
Згiдно кумулятивного голосування; Красовський В.С. - 37 420 (тридцять сiм
тисяч чотириста двадцять) голосiв; Гнiбеда Л.О. - 37 420 (тридцять сiм тисяч
чотириста двадцять)
ПРОТИ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних
зборах акцiонерiв.
УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на
Загальних зборах акцiонерiв.
З дев'ятого питання:
9.1.
Затвердити
"Положення
про
Наглядову
раду
ПрАТ
"ВО
"ДОНБАСЕКСКАВАЦIЯ"
Результат голосування з питання порядку денного за проектом рiшення :
ЗА -37 420 (тридцять сiм тисяч чотириста двадцять) голосiв, що складає 100
вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв.
ПРОТИ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних
зборах акцiонерiв.
УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на
Загальних зборах акцiонерiв.
9.2. Надати головi та Секретарю зборiв право пiдпису "Положення про Наглядову
раду ПрАТ "ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦIЯ".
Результат голосування з питання порядку денного за проектом рiшення :
ЗА -37 420 (тридцять сiм тисяч чотириста двадцять) голосiв, що складає 100
вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв.
ПРОТИ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних
зборах акцiонерiв.
УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на
Загальних зборах акцiонерiв.
З десятого питання:
10.1.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з
членами (в т.ч. з Головою) Наглядової ради.
Результат голосування з питання порядку денного за проектом рiшення :
ЗА -37 420 (тридцять сiм тисяч чотириста двадцять) голосiв, що складає 100
вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв.
ПРОТИ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних

зборах акцiонерiв.
УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на
Загальних зборах акцiонерiв.
10.2.Встаговити розмiр винагороди членiв (в т.ч. Голови) Наглядової ради
Товариства згiдно затверджених умов цивiльно-правових договорiв, що
укладатимуться з ними.
Результат голосування з питання порядку денного за проектом рiшення :
ЗА -37 420 (тридцять сiм тисяч чотириста двадцять) голосiв, що складає 100
вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв.
ПРОТИ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних
зборах акцiонерiв.
УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на
Загальних зборах акцiонерiв.
10.3.Уповноважити Голову Правлiння Товариства пiдписати договори з членами
(в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.
Результат голосування з питання порядку денного за проектом рiшення :
ЗА -37 420 (тридцять сiм тисяч чотириста двадцять) голосiв, що складає 100
вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв.
ПРОТИ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних
зборах акцiонерiв.
УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на
Загальних зборах акцiонерiв.
З одинадцятого питання:
11.1.Схвалити значнi правочини вчиненi протягом звiтного 2018 року.
- Договiр пiдряду № 20/12/2017 вiд 20.12.17 укладений мiж ПрАТ "ВО
"Донбасекскавацiя" та ТОВ "Євромiнерал" на суму 31 787 220,76 грн. з ПДВ.
Договiр пiдряду № 11/12/17 вiд 11.12.17 укладений мiж ПрАТ "ВО
"Донбасекскавацiя" та ПрАТ "Новоселiвський гiрничо - збагачувальний комбiнат"
на суму 23 912 258,86 грн. з ПДВ.
- Договiр № 13-12/2017 вiд 13.12.17 укладений мiж ПрАТ "ВО "Донбасекскавацiя"
та
ДП
"РУТЕКС
КЕРАМ"
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РУТЕКС КЕРАМ" на суму 132 572 996,80 грн. з ПДВ.
- Договiр пiдряду № 15/12/2017 вiд 15.12.2017 укладений мiж ПрАТ "ВО
"Донбасекскавацiя" та ПрАТ "Курдюмiвський завод кислототривких виробiв" на
суму 20 706 435,77 грн. з ПДВ
- Договiр № 20/12/2017 вiд 20.12.2017 укладений мiж ПрАТ "ВО
"Донбасекскавацiя" та ТОВ "ТК "Докспецпiдряд" на суму 29 460 391,30 грн. з
ПДВ
- Договiр № 2 поставки нафтопродуктiв вiд 01 червня 2018 року, договiр № 3
поставки нафтопродуктiв вiд 01 червня 2018 року, договiр № 4 поставки
нафтопродуктiв вiд 01 червня 2018 року, договiр № 5 поставки нафтопродуктiв
вiд 01 червня 2018 року укладенi мiж ПрАТ "ВО "Донбасекскавацiя" та ТОВ
"Премiум-Ресурс" на загальну суму 11 262 502,68 грн. з ПДВ.
- Договiр поставки нафтопродуктiв № 230218 вiд 16 лютого 2018 року укладений
мiж ПрАТ "ВО "Донбасекскавацiя" та ТОВ "Нафто-Трейд" на загальну суму 30
581 793,51 грн. з ПДВ.
- Договiр № 01/18К вiд 16.01.18 року (поставка), договiр № 03/18ТО вiд 11.01.18
року (технiчне обслуговування), укладенi мiж ПрАТ "ВО "Донбасекскавацiя" та
ТОВ "Кобальт Автоскладальне пiдприємство" на загальну суму 10 524 359,40 грн.
з ПДВ.
- Договiр застави майнових прав № МП-КНА-339/2 вiд 15 березня 2018 року мiж
ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" та ПрАТ "ВО
"Донбасекскавацiя" на загальну суму 7 500 000,00 грн.
- Договiр застави транспортних засобiв № ТЗ-КНА-339/1 вiд 15 березня 2018 року
мiж ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" та ПрАТ "ВО

"Донбасекскавацiя" на загальну суму 7 500 000,00 грн.
- Кредитний договiр № КЛ-КНА-339 вiд 15 березня 2018 року мiж ПАТ
"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" та ПрАТ "ВО
"Донбасекскавацiя" на загальну суму 7 500 000,00 грн.
Результат голосування з питання порядку денного за проектом рiшення :
ЗА -37 420 (тридцять сiм тисяч чотириста двадцять) голосiв, що складає 100
вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв.
ПРОТИ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних
зборах акцiонерiв.
УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на
Загальних зборах акцiонерiв.
11.2.Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинiв
протягом одного року з моменту прийняття цього рiшення, на наступних умовах:
гранична сукупна вартiсть кожного iз значних правочинiв - 25 000 000,00 грн. на
дату вчинення правочину; гранична сукупна вартiсть всiх значних правочинiв 150 000 000,00 грн. Характер правочинiв - правочини, предметом яких є надання
поруки банкiвським установам за зобов'язаннями третiх осiб, залучення кредитiв,
позик, передання майна Товариства в iпотеку, заставу, внесення змiн до умов
фiнансування, наданого банкiвськими установами, укладення договорiв гарантiй
та акредитивiв, правочини з виконання робiт, що виконуються Товариством,
правочини з надання послуг, що надаються Товариством, правочини з закупiвлi
Товариством матерiалiв, правочини з закупiвлi Товариством паливно-мастильних
матерiалiв, правочини з придбання Товариством транспортних засобiв,
правочини, що вчиняються Товариством з метою забезпечення виконання
власних зобов'язань.
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження щодо прийняття рiшень про
вчинення значних правочинiв згiдно умов, затверджених цим рiшенням, а також
про визначення (погодження) будь-яких iнших умов значних правочинiв (в тому
числi їх вартiсть), що будуть вчинятись Товариством вiдповiдно до умов цього
рiшення.
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження щодо прийняття рiшень про
визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо пiдписання та
укладення вищезазначених правочинiв.
Результат голосування з питання порядку денного за проектом рiшення :
ЗА -37 420 (тридцять сiм тисяч чотириста двадцять) голосiв, що складає 100
вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв
ПРОТИ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних
зборах акцiонерiв.
УТРИМАЛИСЬ - 0 (нуль) голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на
Загальних зборах акцiонерiв.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
голосуючих акцій

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
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)
Позачерговi збори протягом року нескликались.

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Так
Ні
X
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій
нi
товариства
Інше (зазначити)
У разі скликання, але непроведення
чергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення
У разі скликання, але непроведення
позачергових загальних зборів

Ні
X
X
X

зазначається причина їх непроведення
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний
склад
наглядової ради
Красовський
Володимир
Сергiйович

Незалежний
член
наглядової
ради

Залежний
член
наглядової
ради
X

Функціональні обов'язки члена
наглядової ради
Повноваження та обов'язки посадової особи
визначенi статутом Товариства та
Положенням "Про Наглядову раду "
НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є
колегiальним органом, що здiйснює захист
прав акцiонерiв Товариства, i в межах
компетенцiї, визначеної цим Статутом та
чинним законодавством України, здiйснює
управлiння Товариством, а також контролює
та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
До компетенцiї Наглядової ради належить
вирiшення питань, передбачених чинним
законодавством України та Статутом.
До виключної компетенцiї Наглядової ради
належить:
1) затвердження та внесення змiн до
внутрiшнiх положень Товариства, за
виключенням Положень про Загальнi збори,
Наглядову раду та положень, що рiшенням
Наглядової ради переданi для затвердження
Директору Товариства;
2) пiдготовка та затвердження проекту
порядку денного та порядку денного
загальних зборiв, прийняття рiшення про
дату їх проведення та про включення
пропозицiй до проекту порядку денного,
крiм випадкiв скликання акцiонерами
позачергових загальних зборiв;
3)прийняття рiшення про проведення рiчних
або позачергових загальних зборiв у
випадках, встановлених чинним
законодавством України;
4)затвердження форми i тексту бюлетенiв
для голосування на загальних зборах;
5)прийняття рiшення про продаж ранiше
викуплених Товариством акцiй;
6)прийняття рiшення про розмiщення
Товариством iнших цiнних паперiв, крiм
акцiй;
7)прийняття рiшення про викуп розмiщених

Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних
паперiв;
8)затвердження ринкової вартостi майна у
випадках, передбачених чинним
законодавством України;
9)затвердження умов трудових договорiв
(контрактiв), що укладатимуться з Головою
та членами Правлiння, встановлення розмiру
їх винагороди;
10)прийняття рiшення про вiдсторонення
Голови Правлiння вiд здiйснення
повноважень та обрання особи, яка
тимчасово здiйснюватиме повноваження
Голови Правлiння;
11)обрання та припинення повноважень
голови i членiв iнших органiв Товариства;
12)обрання реєстрацiйної комiсiї, за
винятком випадкiв, встановлених чинним
законодавством України;
13)обрання аудитора (аудиторської фiрми)
Товариства, в тому числi, для проведення
аудиторської перевiрки за результатами
поточного та/або минулого (минулих) року
(рокiв) та визначення умов договору, що
укладатиметься з таким аудитором
(аудиторською фiрмою), встановлення
розмiру оплати його (її) послуг;
14)визначення дати складення перелiку осiб,
якi мають право на отримання дивiдендiв,
порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
15)визначення дати складення перелiку
акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про
проведення загальних зборiв та мають право
на участь у загальних зборах вiдповiдно до
вимог чинного законодавства України;
16)вирiшення питань про участь Товариства
у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях;
17)вирiшення питань про створення та/або
участь в будь-яких юридичних особах,
прийняття рiшень про розпорядження
майном i корпоративними правами в цих
юридичних особах, їх реорганiзацiю та (або)
лiквiдацiю; затвердження установчих
документiв (статутiв) юридичних осiб;
погодження призначення та звiльнення
керiвникiв юридичних осiб, погодження
умов договорiв (контрактiв), що
укладатимуться з ними; здiйснення iнших
функцiй власника (засновника, учасника)
вiдповiдно до вимог цього Статуту та

статутiв створених/дiючих юридичних осiб;
18)вирiшення питань про створення,
реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних
та/або вiдокремлених пiдроздiлiв
Товариства, погодження призначення та
звiльнення керiвникiв фiлiй i представництв,
погодження умов договорiв (контрактiв), що
укладатимуться з ними;
19)вирiшення питань, вiднесених до
компетенцiї Наглядової ради чинним
законодавством України у разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення
Товариства;
20)прийняття рiшення про надання згоди на
вчинення значного правочину, якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є його
предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства;
21)прийняття рiшення про надання згоди на
вчинення чи вiдмову вiд надання згоди на
вчинення правочинiв, щодо яких є
заiнтересованiсть, у випадках, передбачених
чинним законодавством України та цим
Статутом або про винесення на розгляд
Загальних зборiв питання про надання згоди
на вчинення цих правочинiв;
22)визначення ймовiрностi визнання
Товариства неплатоспроможним внаслiдок
прийняття ним на себе зобов'язань або їх
виконання, у тому числi внаслiдок виплати
дивiдендiв або викупу акцiй;
23)прийняття рiшення про обрання
оцiнювача майна Товариства та
затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру
оплати його послуг;
24)прийняття рiшення про обрання (замiну)
депозитарної установи, яка надає Товариству
додатковi послуги, затвердження умов
договору, що укладатиметься з нею,
встановлення розмiру оплати її послуг;
25)надсилання оферти акцiонерам про
придбання належних їм простих акцiй
особою (особами, що дiють спiльно), яка
придбала контрольний пакет акцiй,
вiдповiдно до вимог чинного законодавства
України;
26)затвердження цiни викупу, розмiщення,
придбання або продажу акцiй у випадках,
коли затвердження цiни передбачене

вiдповiдною процедурою, та у порядку,
визначеному законом;
27)здiйснення контролю за
своєчаснiстюнадання (опублiкування)
Товариством достовiрної iнформацiї про
його дiяльнiсть вiдповiдно до чинного
законодавстваУкраїни;
28)прийняття рiшення про внесення змiн до
вiдомостей, що мiстяться в Єдиному
державному реєстрi юридичних осiб,
фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських
формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких
вiднесена до виключної компетенцiї
Загальних зборiв та/або потребує внесення
змiн до цього Статуту;
29)вирiшення iнших питань, що належать до
компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
чинним законодавством України.
Гнибiда Лiдiя
Олександрiвна

X

Повноваження та обов'язки посадової особи
визначенi статутом Товариства та
Положенням "Про Наглядову раду "
НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є
колегiальним органом, що здiйснює захист
прав акцiонерiв Товариства, i в межах
компетенцiї, визначеної цим Статутом та
чинним законодавством України, здiйснює
управлiння Товариством, а також контролює
та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
До компетенцiї Наглядової ради належить
вирiшення питань, передбачених чинним
законодавством України та Статутом.
До виключної компетенцiї Наглядової ради
належить:
1) затвердження та внесення змiн до
внутрiшнiх положень Товариства, за
виключенням Положень про Загальнi збори,
Наглядову раду та положень, що рiшенням
Наглядової ради переданi для затвердження
Директору Товариства;
2) пiдготовка та затвердження проекту
порядку денного та порядку денного
загальних зборiв, прийняття рiшення про
дату їх проведення та про включення
пропозицiй до проекту порядку денного,
крiм випадкiв скликання акцiонерами
позачергових загальних зборiв;
3)прийняття рiшення про проведення рiчних
або позачергових загальних зборiв у
випадках, встановлених чинним
законодавством України;

4)затвердження форми i тексту бюлетенiв
для голосування на загальних зборах;
5)прийняття рiшення про продаж ранiше
викуплених Товариством акцiй;
6)прийняття рiшення про розмiщення
Товариством iнших цiнних паперiв, крiм
акцiй;
7)прийняття рiшення про викуп розмiщених
Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних
паперiв;
8)затвердження ринкової вартостi майна у
випадках, передбачених чинним
законодавством України;
9)затвердження умов трудових договорiв
(контрактiв), що укладатимуться з Головою
та членами Правлiння, встановлення розмiру
їх винагороди;
10)прийняття рiшення про вiдсторонення
Голови Правлiння вiд здiйснення
повноважень та обрання особи, яка
тимчасово здiйснюватиме повноваження
Голови Правлiння;
11)обрання та припинення повноважень
голови i членiв iнших органiв Товариства;
12)обрання реєстрацiйної комiсiї, за
винятком випадкiв, встановлених чинним
законодавством України;
13)обрання аудитора (аудиторської фiрми)
Товариства, в тому числi, для проведення
аудиторської перевiрки за результатами
поточного та/або минулого (минулих) року
(рокiв) та визначення умов договору, що
укладатиметься з таким аудитором
(аудиторською фiрмою), встановлення
розмiру оплати його (її) послуг;
14)визначення дати складення перелiку осiб,
якi мають право на отримання дивiдендiв,
порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
15)визначення дати складення перелiку
акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про
проведення загальних зборiв та мають право
на участь у загальних зборах вiдповiдно до
вимог чинного законодавства України;
16)вирiшення питань про участь Товариства
у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях;
17)вирiшення питань про створення та/або
участь в будь-яких юридичних особах,
прийняття рiшень про розпорядження
майном i корпоративними правами в цих
юридичних особах, їх реорганiзацiю та (або)

лiквiдацiю; затвердження установчих
документiв (статутiв) юридичних осiб;
погодження призначення та звiльнення
керiвникiв юридичних осiб, погодження
умов договорiв (контрактiв), що
укладатимуться з ними; здiйснення iнших
функцiй власника (засновника, учасника)
вiдповiдно до вимог цього Статуту та
статутiв створених/дiючих юридичних осiб;
18)вирiшення питань про створення,
реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних
та/або вiдокремлених пiдроздiлiв
Товариства, погодження призначення та
звiльнення керiвникiв фiлiй i представництв,
погодження умов договорiв (контрактiв), що
укладатимуться з ними;
19)вирiшення питань, вiднесених до
компетенцiї Наглядової ради чинним
законодавством України у разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення
Товариства;
20)прийняття рiшення про надання згоди на
вчинення значного правочину, якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є його
предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства;
21)прийняття рiшення про надання згоди на
вчинення чи вiдмову вiд надання згоди на
вчинення правочинiв, щодо яких є
заiнтересованiсть, у випадках, передбачених
чинним законодавством України та цим
Статутом або про винесення на розгляд
Загальних зборiв питання про надання згоди
на вчинення цих правочинiв;
22)визначення ймовiрностi визнання
Товариства неплатоспроможним внаслiдок
прийняття ним на себе зобов'язань або їх
виконання, у тому числi внаслiдок виплати
дивiдендiв або викупу акцiй;
23)прийняття рiшення про обрання
оцiнювача майна Товариства та
затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру
оплати його послуг;
24)прийняття рiшення про обрання (замiну)
депозитарної установи, яка надає Товариству
додатковi послуги, затвердження умов
договору, що укладатиметься з нею,
встановлення розмiру оплати її послуг;
25)надсилання оферти акцiонерам про

придбання належних їм простих акцiй
особою (особами, що дiють спiльно), яка
придбала контрольний пакет акцiй,
вiдповiдно до вимог чинного законодавства
України;
26)затвердження цiни викупу, розмiщення,
придбання або продажу акцiй у випадках,
коли затвердження цiни передбачене
вiдповiдною процедурою, та у порядку,
визначеному законом;
27)здiйснення контролю за
своєчаснiстюнадання (опублiкування)
Товариством достовiрної iнформацiї про
його дiяльнiсть вiдповiдно до чинного
законодавстваУкраїни;
28)прийняття рiшення про внесення змiн до
вiдомостей, що мiстяться в Єдиному
державному реєстрi юридичних осiб,
фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських
формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких
вiднесена до виключної компетенцiї
Загальних зборiв та/або потребує внесення
змiн до цього Статуту;
29)вирiшення iнших питань, що належать до
компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
чинним законодавством України.
Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис
прийнятих на них
рішень; процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

З дати обрання, Наглядовою радою Товариства проведено 7
засiдань, на яких розглядалися питання: обрання Голови
Наглядової ради; затвердження умов додаткових угод, укладених
з членами Правлiння; встановлення порядку, строку й способу
виплати дивiдендiв та повiдомлення осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв; щодо укладання кредитного договору та
договорiв забезпечення мiж Товариством та АТ "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ БАНК"; щодо надання повноважень на
пiдписання вiдповiдних договорiв вiд iменi Товариства з банком;
Визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв за привiлейованими акцiями у 2020 роцi;
доповнення перелiку видiв економiчної дiяльностi Товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

Персональний склад
комітетів

Чи проведені засідання
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них
рішень
У разі проведення оцінки
роботи комітетів
зазначається інформація
щодо їх компетентності
та ефективності
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Товариство не готує iнформацiю про дiяльнiсть Наглядової ради
Оцінка роботи
вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
наглядової ради
цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР №2826 вiд
03.12.2013 (iз змiнами i доповненнями).
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)
Членами Наглядової ради можуть бути лише фiзичнi особи. До
складу Наглядової ради Товариства обираються акцiонери або
X
особи, якi представляють iнтереси акцiонерiв, або незалежнi
директори.
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
X
члена наглядової ради ознайомили з його правами та 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 строк
X
або не було обрано нового члена
Інше (зазначити)
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

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)

X
X
X
X

Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
Голова правлiння Красовський Сергiй
Гарiйович

Член правлiння Красовський Дмитро
Сергiйович

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Права та обов'язки членiв правлiння Товариства визначаються
чинним законодавством України, статутом товариства та/або
Положенням про правлiння Товариства, а також контрактом, що
укладається з кожним членом Правлiння.
До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань,
пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм
питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв
та наглядової ради.
Права та обов'язки членiв правлiння Товариства визначаються
чинним законодавством України, статутом товариства та/або
Положенням про правлiння Товариства, а також контрактом, що
укладається з кожним членом Правлiння.
До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань,
пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм
питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв
та наглядової ради.

Член правлiння - Ектова
Людмила Володимирiвна

Права та обов'язки членiв правлiння Товариства визначаються
чинним законодавством України, статутом товариства та/або
Положенням про правлiння Товариства, а також контрактом, що
укладається з кожним членом Правлiння.
До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань,
пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм
питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв
та наглядової ради.

Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них
рішень; інформація про
результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як
діяльність виконавчого
органу зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

Товариство не готує iнформацiю про дiяльнiсть виконавчого
органу вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР
№2826 вiд 03.12.2013 (iз змiнами i доповненнями).

Оцінка роботи
виконавчого органу

Товариство не готує iнформацiю про дiяльнiсть виконавчого
органу вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР
№2826 вiд 03.12.2013 (iз змiнами i доповненнями).

Примітки
Наглядова рада, як орган управлiння, обрана на загальних зборах (протокол №1 вiд
26.04.2019р), згiдно статуту Товариства у новiй редакцiї.
НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв
Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної татутом та чинним законодавством України,
здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого
органу.
ПРАВЛIННЯ здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства та складається з 3 (трьох)
осiб. Голова та члени правлiння обираються строком на 5 (п`ять) рокiв. До складу Правлiння
входять Голова правлiння та члени Правлiння, в тому числi, заступник голови правлiння генеральний директор. Правлiння обирається загальними зборами акцiонерiв Товариства.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
В Товариствi наявнi засоби внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента. Система
контролю спрямована на упередження, виявлення та виправлення суттєвих помилок,
забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та
включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Контроль за фiнансово-господарською
дiяльнiстю Товариства протягом року здiйснювався Наглядовою радою Правлiнням та
Ревiзором.
Фактична реалiзацiя функцiй ревiзора протягом звiтного року пов'язана з перевiркою фiнансовогосподарської дiяльностi акцiонерного товариства за звiтний рiк. Звiт ревiзора не мiстить
суттєвих зауважень щодо порушення законодавства пiд час провадження фiнансовогосподарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та
подання звiтностi, й пiдтверджує достовiрнiсть та повноту даних фiнансової звiтностi.
Звiт ревiзора було розглянуто на засiданнi Наглядової ради
Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзором не проводились.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв, достовiрнiсть звiтностi та включає
попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль. Створена система внутрiшнього
контролю i управлiння ризиками постiйно вдосконалюється для подальшого забезпечення її
стiйкостi та надiйностi.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено
посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнеспланів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

Наглядов
а рада

Виконав
чий
орган

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

так

ні

ні

ні

так

ні

так

ні

так

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

Загальн
і збори
акціоне
рів

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

Так
X
X
X

Ні

X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється
в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних
Документи
Національної
надаються
Копії
Інформація
комісії з цінних
для
докуме розміщуєтьс
Інформація
Інформація про
паперів та
ознайомлен
нтів
я на
розповсюдж
діяльність
фондового ринку
ня
надают
власному
ується на
акціонерного
про ринок
безпосередн ься на
веб-сайті
загальних
товариства
цінних паперів
ьо в
запит акціонерног
зборах
або через особу, акціонерно акціоне
о
яка провадить
му
ра
товариства
діяльність з
товаристві
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та більше
ні
так
ні
ні
так
відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
так
так
так
так
так
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
так
так
так
так
ні
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
так
ні
ні
ні
ні
акціонерного
товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
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
Інше (зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та
X
більше 10 відсотками голосуючих акцій
Інше (зазначити)
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

Красовський Сергiй Гарiйович

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)
д/н

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

90,715146

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
37 668

Кількість акцій
з обмеженнями
248

Підстава виникнення обмеження
п.10 роздiлу VI Закону України
"Про депозитарну систему"

Дата
виникнення
обмеження
12.10.2014

Опис

534
Опис

Власники цiнних паперiв, якi були дематерiалiзованi, вiдповiдно до п.10
роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему" №5178-VI вiд
06.07.2012 року не уклали з депозитарною установою договiр про
обслуговування рахунку у цiнних паперах вiд власного iменi. Цiннi папери
таких власникiв не враховуються при визначеннi кворуму та при
голосуваннi на загальних зборах акцiонерiв.
34
п.10 роздiлу VI Закону України
12.10.2014
"Про депозитарну систему"
Власники цiнних паперiв, якi були дематерiалiзованi, вiдповiдно до п.10
роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему" №5178-VI вiд
06.07.2012 року не уклали з депозитарною установою договiр про
обслуговування рахунку у цiнних паперах вiд власного iменi. Цiннi папери
таких власникiв не враховуються при визначеннi кворуму та при
голосуваннi на загальних зборах акцiонерiв.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Наглядова рада обирається з числа фiзичних осiб - акцiонерiв у кiлькостi 2 (двох) осiб строком
на 3 (три) роки загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Членами Наглядової ради можуть бути лише фiзичнi особи. До складу Наглядової ради
Товариства обираються акцiонери або особи, якi представляють iнтереси акцiонерiв, або
незалежнi директори.
. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою
бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будьякий час переобрати Голову Наглядової ради.
Повноваження членiв Наглядової ради припиняються загальними зборами.
Без рiшення загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;
2)в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;
3)в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання,
що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;
4)в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм,
померлим;
5)у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради,
який є представником акцiонера.
У разi, якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає вiдповiдати
вимогам, визначеним чинним законодавством України, вiн повинен скласти свої повноваження
достроково шляхом подання вiдповiдного письмового повiдомлення Товариству.
З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору
(контракту), укладеного з ним.
Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства.
У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору, такий
договiр може бути оплатним або безоплатним.
Правлiння Товариства пiдзвiтне загальним зборам та Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх
рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i
законом.
Повноваження Голови Правлiння припиняються за рiшенням загальних зборiв Товариства з
одночасним прийняттям рiшення про призначення Голови Правлiння або особи, яка тимчасово
здiйснюватиме його повноваження.
Повноваження члена правлiння припиняються за рiшенням загальних зборiв Товариства.
Пiдстави припинення повноважень Голови та члена Правлiння встановлюються чинним

законодавством України, цим Статутом, а також контрактом, укладеним з Головою та/або
членом Правлiння.
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства загальнi збори
обирають РЕВIЗIЗОРА.
Ревiзор обирається загальними зборами з числа фiзичних осiб.
Змiни у складi органiв Товариства та їх компетенцiї здiйснюються Загальними зборами шляхом
затвердження вiдповiдних змiн до Статуту.
9) повноваження посадових осіб емітента
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження та внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства, за виключенням
Положень про Загальнi збори, Наглядову раду та положень, що рiшенням Наглядової ради
переданi для затвердження Директору Товариства;
2) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборiв,
прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку
денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3)прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових загальних зборiв у випадках,
встановлених чинним законодавством України;
4)затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на загальних зборах;
5)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
6)прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
7)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством
України;
9)затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Головою та членами
Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10)прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд здiйснення повноважень та
обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11)обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12)обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством
України;
13)обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства, в тому числi, для проведення
аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та
визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою),
встановлення розмiру оплати його (її) послуг;
14)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та строкiв виплати дивiдендiв;
15)визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до вимог чинного
законодавства України;
16)вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях;
17)вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, прийняття
рiшень про розпорядження майном i корпоративними правами в цих юридичних особах, їх
реорганiзацiю та (або) лiквiдацiю; затвердження установчих документiв (статутiв) юридичних
осiб; погодження призначення та звiльнення керiвникiв юридичних осiб, погодження умов
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними; здiйснення iнших функцiй власника
(засновника, учасника) вiдповiдно до вимог цього Статуту та статутiв створених/дiючих
юридичних осiб;
18)вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, погодження призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй i

представництв, погодження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними;
19)вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством
України у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
20)прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
21)прийняття рiшення про надання згоди на вчинення чи вiдмову вiд надання згоди на вчинення
правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством
України та цим Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про надання
згоди на вчинення цих правочинiв;
22)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй;
23)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
24)прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству
додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення
розмiру оплати її послуг;
25)надсилання оферти акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами,
що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до вимог чинного
законодавства України;
26)затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли
затвердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначеному законом;
27)здiйснення
контролю
за
своєчаснiстюнадання
(опублiкування)
Товариствомдостовiрноїiнформацiї
про
йогодiяльнiстьвiдповiдно
до
чинного
законодавстваУкраїни;
28)прийняття рiшення про внесення змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному
реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих
вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує
внесення змiн до цього Статуту;
29)вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним
законодавством України.
До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною
дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та
наглядової ради.
Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати
скликання позачергових загальних зборiв.
Ревiзор має право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань
порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння Товариства у
випадках, передбачених внутрiшнiми положеннями Товариства.
Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами
фiнансового року.
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4
цього пункту
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI
щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону
України
"Про цiннi папери та фондовий ринок"

у Звiтi про корпоративне управлiння
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"ДОНБАСЕКСКАВАЦIЯ"
за перiод з 1 сiчня 2019 рiку по 31 грудня 2019 року

Адресат:
АКЦIОНЕРАМ ТОВАРИСТВА
НАЦIОНАЛЬНIЙ КОМIСIЇ
З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА
ФОНДОВОГО РИНКУ
Предмет завдання
Звiт незалежного аудитора (надалi - Звiт) складено за результатами виконання завдання ПП
"АУДИТ-К" на пiдставi договору №13-02 вiд 27.01.2020р. та у вiдповiдностi до:
Закону "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 31.12.2017 року
№22558-VIII;
Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання
впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї (переглянутий)"
(надалi МСЗНВ 3000).
Цей Звiт мiстить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо
iнформацiї наведеної, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України
"Про цiннi папери та фондовий ринок", у Звiтi про корпоративне управлiння
ПрАТ "ВО
"ДОНБАСЕКСКАВАЦIЯ" (надалi Товариство) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, й
включає:
опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
емiтента;
перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента;
iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на
загальних зборах емiтента;
порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;
повноваження посадових осiб емiтента.
Iнформацiя наведена у предметi завдання є якiсною, бiльш суб'єктивною нiж об'єктивною та
iсторичною.
Iдентифiкацiя застосованих критерiїв:
Iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння було складено управлiнським персоналом
вiдповiдно до вимог (надалi -встановленi критерiї):
Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 № 514-VI;
пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40 1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
вiд 23.02.2006 № 3480-IV;

Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо
пiдвищення рiвня корпоративного управлiння в акцiонерних товариствах" вiд 23.03.2017 №
1983-VIII;
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого
Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 № 2826
(щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до цього
Положення.
Властивi обмеження
Ми вважаємо доречним зробити посилання на обмеження, властивi предмету завдання, а саме:
Оцiнка ефективностi внутрiшнього контролю не стосується майбутнiх перiодiв внаслiдок
ризику, що внутрiшнiй контроль може стати неадекватним через змiни в обставинах або
погiршення дотримання його полiтики та процедур.
Цей звiт iз завдання з надання обгрунтованої впевненостi призначений виключно для
конкретних користувачiв: керiвництва та акцiонерiв товариства, Нацiональнiй комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку, тому вiн не призначений для надання та використання iншими
сторонами.
Вiдносна вiдповiдальнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання Звiту про
корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку систему внутрiшнього
контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити
складання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння., що не мiстить суттєвих викривлень
внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдно до ст.7 Закону "Про аудит фiнансової
звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", посадовi особи Товариства несуть вiдповiдальнiсть за
повноту i достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що була надана аудитору для виконання
цього завдання.
Аудитор вiдповiдає за оцiнювання цього Звiту про корпоративне управлiння стосовно
застосованих критерiїв i незалежне надання висновку щодо iнформацiї про предмет завдання, а
саме: висловити думку стосовно iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статтi 40 1
Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV, що мiститься у
Звiтi про корпоративне управлiння емiтента за 2019 рiк та перевiрити iнформацiю, зазначену в
пунктах 1-4 цiєї статтi.
Виконання завдання вiдповiдно до МСЗНВ 3000 (переглянутий)
Завдання виконувалося вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв завдань з надання впевненостi
(МСЗНВ), зокрема 3000 "Завдання з надання впевненостi, шо не є аудитом чи оглядом
iсторичної фiнансової iнформацiї (переглянутий)".
Застосованi вимоги контролю якостi
Фiрма дотримується вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 та вiдповiдно
впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи задокументовану полiтику та
процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних вимог
законодавчих та нормативних актiв. Фiрма та її персонал дiють вiдповiдно до професiйних
стандартiв, законодавчих i регуляторних вимог; та звiти, якi надаються фiрмою або партнерами
iз завдання, вiдповiдають обставинам.
Дотримання вимог незалежностi та iнших етичних вимог
Ми є незалежними по вiдношенню вiд Товариства згiдно з етичними вимогами, застосовними в
юрисдикцiї до нашого завдання з надання впевненостi, а також виконали iншi обов'язки з етики
вiдповiдно до цих вимог.

Ми дотримались вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики
професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв етики для
бухгалтерiв, який грунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi,
професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної
поведiнки
.
Перегляд виконаної роботи
Ми виконали завдання з надання з обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про
корпоративне управлiння ". Виконана робота включала оцiнку вiдповiдностi iнформацiї наданої
у предметi ПрАТ "ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦIЯ" завдання застосованим критерiям.
Загальний комплекс здiйснених процедур отримання аудиторських доказiв, зокрема, але не
виключно, був направлений на:
отримання розумiння Товариства як середовища функцiонування системи
корпоративного управлiння: обов'язковiсть формування наглядової ради, можливiсть
застосування одноосiбного виконавчого органу, особливостi функцiонування органу контролю
(ревiзора або ревiзiйної комiсiї);
дослiдження прийнятих внутрiшнiх документiв, якi регламентують функцiонування
органiв корпоративного управлiння;
дослiдження змiсту функцiй та повноважень загальних зборiв Товариства;
дослiдження повноважень та форми функцiонування наглядової ради: склад, наявнiсть
постiйних або тимчасових комiтетiв, наявнiсть служби внутрiшнього аудиту, наявнiсть
корпоративного секретаря;
дослiдження форми функцiонування органу перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства: наявнiсть ревiзiйної комiсiї або окремої посади ревiзора;
дослiдження повноважень та форми функцiонування виконавчого органу Товариства:
наявнiсть колегiального або одноособового виконавчого органу Товариства;
ознайомлення з випискою з рахунку цiнних паперiв, наданою ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на предмет перевiрки зазначеної в нiй iнформацiї про будь-якi обмеження
прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах Товариства;
ознайомлення з iнформацiєю iз зовнiшнiх джерел стосовно судових справ, дiяльностi на
ринку цiнних паперiв та iншою загальнодоступною iнформацiєю та її вiдображення у звiтi;
аналiзу перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакету акцiй
Товариства, на їх вiдношення до фактичного контролю над Товариством.
Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого висновку, який грунтується на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту внаслiдок дослiдження, зокрема, але не виключно,
таких джерел як: протоколiв засiдання наглядової ради, протоколи зборiв акцiонерiв,
внутрiшнiх регламентiв щодо призначення та звiльнення посадових осiб, трудовi угоди
(контракти) з посадовими особами Товариства, данi депозитарiю про склад акцiонерiв. Аудитор
виконав тести засобiв внутрiшнього контролю на пiдставi свого професiйного судження та у
вiдповiдностi з вимогою МСА.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для
використання їх як основи для нашого висновку з застереженням.
Основа для думки з застереженням
Пiд час виконання завдання ми не змогли отримати достатнi та прийнятнi докази щодо основних
характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками через те, що спецiального
документу, яким описується така iнформацiя Товариством не створено i не затверджено.
Аудиторська перевiрка рiчної фiнансової звiтностi за 2018- 2019 роки Товариством не
проводилася.
Однак у Товариствi функцiю внутрiшнього контролю та управлiння ризиками здiйснює
менеджмент Товариства, дiї якого спрямованi на мiнiмiзацiю ризикiв, упередження, виявлення i

виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi
облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та
включає попереднiй, первинний (поточний)i подальший контроль.
Ми висловлюємо довiру управлiнському персоналу ПрАТ "ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦIЯ"" та
вважаємо, що можливий вплив невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим, але
не всеохоплюючим.
Думка з застереженням
Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про
корпоративне управлiння ПрАТ "ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦIЯ", що включає опис основних
характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб прямо або
опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав
участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення
посадових осiб, осiб повноважень посадових осiб за рiк що закiнчився 31 грудня 2019 року.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi iнформацiя Звiту про
корпоративне управлiння ПрАТ "ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦIЯ", складена у усiх суттєвих
аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi
папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до частини
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння
Управлiнський персонал Товариства
несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка
включається до Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 401
Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та подається в такому звiтi з
врахуванням вимог пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї
з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та
доповненнями) (надалi - iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння).
Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння включає:
1)
посилання на:
а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство;
б) iнший кодекс корпоративного управлiння, який Товариство добровiльно
вирiшило
застосовувати;
в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад
визначенi законодавчi вимоги.
2) Товариство вiдхиляється вiд положень кодекс корпоративного управлiння,
в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Товариства, вiд яких частин
кодексу корпоративного управлiння вiн вiдхиляється i причини таких вiдхилень.
Якщо Товариство прийняло рiшення не застосовувати деякi положення кодексу
корпоративного управлiння зазначенi в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1, вiн
обгрунтовує причини таких дiй;
3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв(учасникiв) та загальний опис прийнятих
на зборах рiшень
4) персональний склад наглядової ради та колегiального органу (за наявностi) Товариства,
комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на
них рiшень.
Наша думка щодо Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на iншу iнформацiю
Звiту про корпоративне управлiння i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi
щодо такої iнформацiї.
У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненостi нашою вiдповiдальнiстю згiдно вимог

частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" є перевiрка iншої
iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння та при цьому розглянути, чи iснує суттєва
невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю Звiту про корпоративне управлiння або
нашими знаннями, отриманими пiд час виконання завдання з надання впевненостi, або чи ця
iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо до висновку, що iснує суттєве
викривлення цiєї iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.
Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту.
Директор ПП "АУДИТ-К", аудитор
(Сертифiкат аудитора №004536, виданий на пiдставi рiшення
АПУ №99 вiд 23.02.2001р., номер реєстрацiї в реєстрi АПУ "Реєстр
аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi в роздiлi "Аудитори"
100656, термiн дiї - без обмежень)
84313, м. Краматорськ, Проспект Миру, буд.8

Н.В.Тiсленко

28 лютого 2020р.

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
д/н

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи

Місцезнаходження

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Красовський Сергiй Гарiйович
Усього

Кількість акцій
(шт.)

Кількість акцій
(шт.)
34 655
34 655

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
90,715146
90,715146

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
34 157
498
34 157
498

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій
Акцiя привiлейована
бездокументарна iменна

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

534

10,50

Права та обов'язки
За кожною привiлейованою акцiєю одного класу її
власнику-акцiонеру надається однакова сукупнiсть
прав. Власнику кожного класу привiлейованих акцiй
визначаються наступнi:
- розмiр i черговiсть виплати дивiдендiв: виплата
дивiдендiв здiйснюється у розмiрi, визначеному у
Статутi у строк не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля
закiнчення звiтного року;
- лiквiдацiйна вартiсть i черговiсть виплат у разi
лiквiдацiї товариства: черговiсть виплат визначається
вiдповiдно Статуту; випадки та умови конвертацiї
привiлейованих акцiй цього класу у привiлейованi акцiї
iншого класу, простi акцiї або iншi цiннi папери
визначаються вiдповiдним рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв Товариства;
- отримання iнформацiї акцiонером вiдбувається на
пiдставi письмового запиту.
Товариство виплачує дивiденди за привiлейованими
акцiями в наступному розмiрi: 3000 гривеньна одну
привiлейовану акцiю.
Одна привiлейована акцiя товариства надає акцiонеру
один голос для вирiшення кожного питання.
Акцiонери-власники привiлейованих акцiй певного
класу мають право голосу пiд час вирiшення
загальними зборами Товариства таких питань:
припинення товариства, що передбачає конвертацiю
привiлейованих акцiй цього класу у привiлейованi акцiї
iншого класу, простi акцiї або iншi цiннi папери;
- внесення змiн до статуту товариства, що
передбачають обмеження прав акцiонерiв - власникiв
цього класу привiлейованих акцiй;
- внесення змiн до статуту товариства, що
передбачають розмiщення нового класу
привiлейованих акцiй, власники яких матимуть
перевагу щодо черговостi отримання дивiдендiв чи
виплат у разi лiквiдацiї товариства, або збiльшення
обсягу прав акцiонерiв - власникiв розмiщених класiв

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
Публiчна пропозицiя не
здiйснювалася.Цiннi папери товариства
не беруть участь у внутрiшнiх та
зовнiшнiх ринках. Акцiї товариства в
лiстингу на фондових бiржах не
перебувають. Додаткової ємiсiї

привiлейованих акцiй, якi мають перевагу щодо
черговостi отримання дивiдендiв чи виплат у разi
лiквiдацiї товариства.
Рiшення загальних зборiв Товариства, що приймається
за участю акцiонерiв - власникiв привiлейованих акцiй,
якi мають право голосу, вважається прийнятим у разi,
якщо за нього вiддано бiльш як три чвертi голосiв
акцiонерiв - власникiв привiлейованих акцiй, якi брали
участь у голосуваннi з цього питання.
Пiд час голосування акцiонерiв - власникiв кiлькох
класiв привiлейованих акцiй за такими акцiями
пiдраховуються разом.
Примітки:
д/н
Акцiя проста
бездокументарна iменна

Примітки:

37 668

10,50

Права акцiонерiв :
- брати участь i голосувати на загальних зборах
акцiонерiв особисто або через своїх представникiв та
вносити ропозицiї на розгляд загальних зборiв
акцiонерiв вiдповiдно до цього Статуту;
- обирати органи управлiння Товариством i бути
обраним до них;
- брати участь у розподiлi прибутку Товариства, та
отримувати їхню частку (дивiденди) пропорцiйно до
частки кожного з учасникiв, якi є акцiонерами на
початок виплати дивiдендiв;
- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
на вимогу акцiонера Товариство зобов'язане надавати
йому для ознайомлення копiї рiчних балансiв, звiтiв
Товариства, протоколiв зборiв акцiонерiв;
- на переважне право на придбання акцiй, що
продаються iншими акцiонерами товариства у порядку,
визначеному Статутом Товариства;
- при лiквiдацiї Товариства пiсля розрахункiв з
кредиторами та виконання зобов'язань перед
державною, отримати частину вартостi майна
Товариства, пропорцiйну
кiлькостi належних їм акцiй Товариства;
- користуватись переважним правом на придбання
додатково випущених акцiй Товариства;
- iншi переважнi права, передбаченi законодавством
України

Публiчна пропозицiя не
здiйснювалася.Цiннi папери товариства
не беруть участь у внутрiшнiх та
зовнiшнiх ринках. Акцiї товариства в
лiстингу на фондових бiржах не
перебувають. Додаткової ємiсiї.

д/н

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
28.05.2010

Опис
28.05.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
45/05/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

4
UA4000073621

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція
Бездокумент
10,5
534
5 607
1,397833
привілейован арні іменні
а
бездокумента
рна іменна
ПрАТ не здiйснювало торгiвлю цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках (бiржовий ринок, органiзацiйно-оформленi позабiржовi
ринки ЦП). Заяв на лiстинг цiнних паперiв на органiзованих ринках (бiржах) ПрАТ не подавало. Намiрiв щодо подання таких заяв немає.
Рiшення щодо реєстрацiї будь-яких цiнних паперiв не прийнято. Додаткової емiсiї акцiй не було.
45/05/1/10
Державна комiсiя з
UA4000073654 Акція проста Бездокумент
10,5
37 668
395 514
98,602167
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
ПрАТ не здiйснювало торгiвлю цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках (бiржовий ринок, органiзацiйно-оформленi позабiржовi
ринки ЦП). Заяв на лiстинг цiнних паперiв на органiзованих ринках (бiржах) ПрАТ не подавало. Намiрiв щодо подання таких заяв немає.
Рiшення щодо реєстрацiї будь-яких цiнних паперiв не прийнято. Додаткової емiсiї акцiй не було.

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру
статутного капіталу емітента
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість цінних
паперів (шт.)

1
Красовський Сергiй Гарiйович

2
34 655

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
3
90,715146

Ектова Людмила Володимирiвна

500

Красовський Дмитро Сергiйович

Кількість за типами акцій
прості іменні

привілейовані іменні

4
34 157

5
498

1,308832

500

0

1 000

2,617664

1 000

0

Грицай Володимир Iванович

263

0,688446

263

0

Красовський Володимир Сергiйович

1 002

2,622899

1 000

2

Усього

37 420

97,952987

36 920

500

10. 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

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
28.05.2010

2
45/05/1/10

3
UA4000073621

4
37 668

5
10,5

6
37 420

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими
обмежено
(шт.)
7
248

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

Опис:
Кiлькiсть простих iменних акцiй, право голосу за якими обмежено - 248 шт.
Згiдно з абз.2 п.10 роздiлу VI Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012р. Власники цiнних паперiв, якi
були дематерiалiзованi, не уклали з депозитарною установою договiр про обслуговування рахунку у цiнних паперах вiд власного iменi.
28.05.2010

45/05/1/10

UA4000007365

534

Опис:
Кiлькiсть привiлейована них iменних акцiй, право голосу за якими обмежено - 34 шт.

10,5

500

34

0

Згiдно з абз.2 п.10 роздiлу VI Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012р. Власники цiнних паперiв, якi
були дематерiалiзованi, не уклали з депозитарною установою договiр про обслуговування рахунку у цiнних паперах вiд власного iменi; Акцiонери-власники привiлейованих
акцiй мають право голосу пiд час вирiшення загальними зборами Товариства лише з питань зазначених у п.7.8 Статуту.

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними
паперами у звітному році
Інформація про виплату дивідендів

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.
Дата прийняття уповноваженим
органом акціонерного товариства
рішення про встановлення дати
складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Спосіб виплати дивідендів
Дата (дати) перерахування
дивідендів через депозитарну систему
із зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на
відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату

За результатами звітного
періоду
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
0
0
0
0
0

31.10.2019,
255 966

0

У звітному періоді

3 056 160
80

за
привілейова
ними
акціями
1 068 000
2 000

3 013 440

1 056 000

23.09.2019

14.01.2019

10.10.2019

25.01.2019

Безпосереднь
о акцiонерам

Безпосереднь
о акцiонерам

за простими
акціями

25.06.2019,
267 000

13.11.2019,
1 500 000
29.11.2019,
100 000
02.11.2019,
300 000
24.12.2019,
354 944
27.12.2019,
300 000

Опис

д/н

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис. грн)
на початок
на

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на початок
на

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на початок
на

періоду
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

періоду

34 160,6
2 175,2
4 501,6
26 710,5
435,6
337,7

кінець
періоду
33 135,4
2 534,1
6 282,4
23 657,6
435,6
225,7

0
0
0
0
0
0

кінець
періоду
236
0
236
0
0
0

216

167,3

періоду
34 160,6
2 175,2
4 501,6
26 710,5
435,6
337,7

кінець
періоду
33 371,4
2 534,1
6 518,4
23 657,6
435,6
225,7

0

1 728

216

1 895,3

3,9
3,1
0
1 728
3,9
1 731,1
7,8
11,2
0
0
7,8
11,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
204,3
153
0
0
204,3
153
34 376,6
33 302,7
0
1 964
34 376,6
35 266,7
На балансi Товариства значаться основнi засоби, якi згiдно П(С) БО - 7
"Основнi засоби", визначаються активами, первiсною вартiстю
109759,6 тис.грн. За 2019 рiк нараховано амортизацiї на основнi засоби
та МНМА - 6130,8 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв станом на
31.12.19р. складає 69,7% вiд первинної вартостi. У 2019роцi основнi
засоби збiльшились на суму 6272,0 тис.грн., у тому числi: будини та
споруди - 485,1 тис.грн.; машини та обладнання - 3173,8 тис.грн.,
транспортнi засоби- 804,9тис.грн., iнструменти та прилади- 102,3
тис.грн.; МНМА - 1705,9 тис.грн. Протягом 2019 року вибуло основних
засобiв первiсною вартiстю -1411,2 тис.грн., знос- 328,3 тис.грн.(
реалiзовано та лiквiдовано).
Земельнi дiлянки:
первiсна вартiсть - 435,6 тис.грн.,знос - 0 тис.грн.,залишкова вартiсть 435,6 тис.грн.,ступiнь зносу - 0 %.,ступiнь використання - 88%
Будинки та споруди:
первiсна вартiсть - 5166,8 тис.грн., знос - 2629,6 тис.грн., залишкова
вартiсть - 2537,2 тис.грн.,ступiнь зносу - 50,9 %,ступiнь використання 100%
Машини та обладнання:
первiсна вартiсть - 28664,3 тис.грн.,знос - 22370,7 тис.грн., залишкова
вартiсть - 6293,6 тис.грн.,ступiнь зносу - 78%,ступiнь використання 84%
транспортнi засоби:первiсна вартiсть - 71672,3 тис.грн., знос - 48014,7
тис.грн.,залишкова вартiсть - 23657,6 тис.грн.,ступiнь зносу -67 %,
ступiнь використання - 80%
Iнструменти:
первiсна вартiсть - 1860,7 тис.грн.,знос - 1502,7 тис.грн.,залишкова
вартiсть - 358,0 тис.грн., ступiнь зносу - 80,7 %,ступiнь використання 100%
Багаторiчнi насадження:
первiсна вартiсть - 14,5 тис.грн.,знос - 14,4 тис.грн.,залишкова вартiсть
- 0,1 тис.грн., ступiнь зносу - 99,3%,ступiнь використання - 100%
МНМА:
первiсна вартiсть - 1945,4 тис.грн., знос - 1924,8тис.грн.,залишкова
вартiсть - 20,6 тис.грн., ступiнь зносу - 98,9 %,ступiнь використання 100%

Угод на придбання у майбутньому основних засобiв не укладено.
Основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя,
реконструкцiя тощо) не значаться.
На балансi Товариства значаться: повнiстю амортизованi основнi
засоби, якi продовжують використовуватися первинною вартiстю
60027,0
тис.грн.; основнi засоби, взятi в операцiйну оренду - 4424,3тис.грн. Всi
основнi засоби Товариства використовуються за основним видом
господарської дiяльностi та за цiльовим призначенням
Термiн користування основними засобами:
- будинкiв i споруд: до 50 рокiв рокiв;
- машин i обладнання: до 15 рокiв;
- транспортних засобiв - до 10 рокiв;
- iнших основних засобiв - до 3 рокiв..
Термiни використання основними засобами Товариства визначаються
термiнами морального та фiзичного зносу, а також доцiльнiстю
проведення капiтального ремонту. Умови користування: основнi засоби
використовуються в господарськiй дiяльностi Товариства за їх
цiльовим призначенням.Обмежень на використання немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
31 906,1
45 297,3
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
401,1
401,1
Скоригований статутний капітал
401,1
401,1
(тис.грн)
Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi
Опис
активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок
проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi
чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 31505 тис.грн.
Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на
31505 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi.
Зменшення статутного капiталу не вимагається.

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

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X
X

0
0

X
X

X
X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

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

0

X

X

X

466,2

X

X

X

3 750

X

X

X
5 478,3
X
X
X
9 694,5
X
X
Iншi зобов'язання:
- залишок невикористаних вiдпусток -1534,4 тис. грн.
-кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 2685,9 тис.грн.
- поточнi зобов'язання за розрахунками:
- зi страхування- 219,6 тис.грн.
- з оплати працi - 968,3 тис.грн.
- iншi поточнi зобов'язання - 70,1 тис.грн., в тому числi:
ПДВ з авансiв виданих - 52,4 тис.грн., розрахунки з
працiвниками - 17,3 тис.грн.,розрахунки з пiдзвiтними
особами-0,4 тис.грн.

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
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа

Приватне пiдприємство "Аудит-К"
Приватне підприємство
23419078
84313, Україна, Донецька обл., д/н р-н,
м.Краматорськ, ПРОСПЕКТ МИРУ,
будинок 8
0151
Аудиторська палата України
26.01.2007
(06264) 7-21-72
(06264) 7-21-72
Аудиторськi послуги
Надання обгрунтованої впевненостi
щодо
звiту
з
корпоративного
управлiння за 2018 рiк.
Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071, Україна, д/н р-н, м. Київ,
вул.Нижнiй Вал, 17/8
1340
НКЦПФР
08.05.2008

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,
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

(044) 591-04-00
(044) 591-04-00
Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - депозитарна дiяльнiсть, а сааме
депозитарна дiяльнiсть дипозитарiю
цiнних паперiв
Депозитарна дiяльнiсть є виключним
видом дiяльностi ПАТ "НДУ"
Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "ВУСО
Приватне акціонерне товариство
31650052
03150, Україна, д/н р-н, м.Київ,
ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА,
будинок 31
Серiя АЕ № 641986
Нацiональна комiсiя, що здiйснює
державне регулювання у сферi
фiнансових послуг
30.06.2015
0445003773
0445003773
Iншi види страхування, крiм
страхування життя
Компанiя що надає страховi послуги
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIРМА
ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ ПАТРОНАТ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
25599950
84301, Україна, Донецька обл., д/н р-н,
мiсто Краматорськ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ
СТУСА, будинок 42
д/н
д/н
0626431074
д/н
Дiяльнiсть у сферi права (основний)
Компанiя що надає юридичнi послуги
ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
МIЖНАРОДНИЙ БАНК"
Публічне акціонерне товариство
14282829
04070, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул.
Андрiївська, буд 4

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

Опис

АЕ №294710
НКЦПФР
14.02.2015
+38 044 290 7 290
д/н
Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - депозитарна дiяльнiсть, а сааме
депозитарна дiяльнiсть зберiгача
цiнних паперiв
Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - депозитарна дiяльнiсть, а сааме
депозитарна
дiяльнiсть
зберiгача
цiнних паперiв
Державна установа "Агенство з
розвитку iнфраструктури фондового
ринку України"
Державне підприємство
21676262
03680, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул.
Антоновича, 51
DR/00001/АРА
НКЦПФР
18.02.2019
+38 044 498 38 15
д/н
Органiзацiйне, технiчне та ресурсне
забезпечення реалiзацiї повноважень
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку
Оприлюднення
регульованої
iнформацiї
вiд
iменi
учасника
фондового ринку

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ
Дата (рік, місяць,
число)

2020.01.01

Підприємство

за ЄДРПОУ

01241384

Територія
Організаційноправова форма
господарювання

за КОАТУУ

1412900000

за КОПФГ

230

за КВЕД

43.12

Середня кількість працівників, осіб: 244
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 84320, Донецька обл., д/н р-н, м. Краматорськ, вулиця Хабаровська, будинок 2, (06264)
6-33-97

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
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування
та забезпечення
III. Поточні зобов'язання

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

37,2
34376,6
105099,7
(70723,1)
0
0
55,2
34469

0
33523,4
109759,6
(76236,2)
0
0
54,3
33577,7

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

3270,9
6,4
0
5720,8
749,9
749,9
756,2
0
7151,9
83,4
147
17880,1

2969,7
8,3
0
3753,4
0
0
562,8
0
526,9
53,7
153,6
8020,1

1200

0

2,8

1300

52349,1

41600,6

Код
рядка

На початок
звітного року

2

3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1410
1415
1420
1425
1495

401,1
2448,8
60,2
42387,2
(0)
45297,3

401,1
2448,8
60,2
28996
(0)
31906,1

1595

1166,5

1534,4

Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими
1610
0
0
зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
1615
1126,4
2685,9
розрахунками з бюджетом
1620
476,7
466,2
у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
розрахунками зі страхування
1625
204,9
219,6
розрахунками з оплати праці
1630
939,6
968,3
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Інші поточні зобов'язання
1690
3137,7
3820,1
1695
5885,3
8160,1
Усього за розділом III
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
1700
0
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1900
52349,1
41600,6
Баланс
Примітки: На балансi Товариства є активи, що визнанi нематерiальними активами (програмне
забезпечення, лiцензiї та дозволи) первiсною вартiстю 305,1 тис.грн. За 2019 р.збiльшились на 106,8
тис.грн., та зменшились на 2,6 тис.грн. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом, за
2019р.нарахована у сумi 18,3 тис.грн., станом на 31.12.19р. складає 84,4,тис.грн.
Станом на 31.12.19р. незавершенi капiтальнi iнвестицiї складають -вiдсутнi.
На балансi Товариства значаться основнi засоби, якi згiдно П(С) БО - 7 "Основнi засоби", визначаються
активами, первiсною вартiстю 109759,6 тис.грн. За 2019 рiк нараховано амортизацiї на основнi засоби та
МНМА - 6130,8 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв станом на 31.12.19р. складає 69,7% вiд
первинної вартостi. У 2019роцi основнi засоби збiльшились на суму 6272,0 тис.грн., у тому числi:
будини та споруди - 485,1 тис.грн.; машини та обладнання - 3173,8 тис.грн., транспортнi засоби804,9тис.грн., iнструменти та прилади- 102,3 тис.грн.; МНМА - 1705,9 тис.грн. Протягом 2019 року
вибуло основних засобiв первiсною вартiстю -1411,2 тис.грн., знос- 328,3 тис.грн.( реалiзовано та
лiквiдовано).
Угод на придбання у майбутньому основних засобiв не укладено. Основнi засоби, що тимчасово не
використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) не значаться.
На балансi Товариства значаться: повнiстю амортизованi основнi засоби, якi продовжують
використовуватися первинною вартiстю 60027 тис.грн.; основнi засоби, взятi в операцiйну оренду 4424,3 тис.грн.
На балансi Товариства не значаться активи, що визнанi фiнансовими iнвестицiями вiдповiдно до
П(С)БО-12 "Фiнансовi iнвестицiї". Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2019р.
вiдсутня.
До складу iнших необоротних активiв вiднесено вiдстроченi податковi активи, нарахованi згiдно
П(С)БО-17 - станом на 31.12.19р. складають 54,3тис.грн.
Проведено аналiз запасiв на предмет вiдповiдностi критерiям згiдно П(С)БО -9 "Запаси", у ходi якого не
встановлено застарiлих та непридатних до експлуатацiї. Запаси, якi вiдображено у фiнансовiй звiтностi за
нижчою iз оцiнок, складають 2969,7тис.грн., в тому числi:
-сировина i матерiали - 1092,6 тис.грн.;
- паливо - 516,0 тис.грн.;
- товари - 8,3 тис.грн.;
- запаснi частини - 1302,2 тис.грн.;
- МШП - 49,4 тис.грн.
-iншi матерiали-1,2 тис.грн.
Запасiв переданих у переробку, на комiсiю, у заставу на балансi Товариства немає.
На дату складання балансу дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги з урахуванням
резерву сумнiвних боргiв складає 3753,4 тис.грн. за строками непогашення до 12 мiсяцiв (всього
заборгованiсть 6022,2 тис.грн., резерв сумнiвних боргiв нараховано сумi 2268,8 тис.грн.).
Списання безнадiйної дебiторської заборгованостi у звiтному роцi не було.
Iнша дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.19р. складає- 562,8 тис.грн., у тому числi:
- розрахунки з претензiй - 65,1 тис.грн..
- заборгованiсть працiвникiв - 120,0 тис.грн.
-аванси перерахованi-377,7 тис.грн.

На банкiвських рахунках Товариства грошовi кошти в нацiональнiй валютi складають 526,9тис.грн. На
балансi Товариства вiдсутнi кошти, що не можуть бути використанi внаслiдок будь-яких обмежень.
На балансi Товариства значаться витрати майбутнiх перiодiв у сумi 53,7тис.грн. ( страхування
транспортних засобiв , передплата на перiодичнi видання).
Iншi оборотнi активи станом на 31.12.19р. складають 153,6 тис.грн.(ПДВ який не включено до реестру
одержаних податкових накладних).
Заявлений статутний капiтал Товариства у сумi 401,1 тис.грн., який подiляється на 37668 простих
iменних акцiй номiнальною вартiстю - 10,50 грн. кожна та 534 привiлейованих iменних акцiй
номiнальною варiтстю 10,50 грн., повнiстю сплачено. Змiн у кiлькостi акцiй протягом звiтного перiоду не
було.
Резервний капiтал станом на 31.12.19р. складає 60,2 тис.грн., змiн протягом року не було. Iнший
додатковий капiтал (дооцiнка ТМЦ та iндексацiя основних засобiв) на дату складання балансу складає 2448,8 тис.грн., протягом року залишився без змiн.
Нерозподiлений прибуток з урахуванням прибутку минулих рокiв складає 28996,0 тис.грн.
Станом на 31.12.19р. на балансi Товариства вилучений капiтал не значиться.
Довгостроковi i забезпечення станом на 31.12.2019р.складають-1534,1 тис.грн.(резерв вiдпусток).
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на 31.12.19р. складає - 2685,9 тис.грн.
Розрахунки з бюджетом складають - 466,2 тис.грн., з оплати працi - 968,3 тис.грн., зi страхування - 219,6
тис.грн.
за одержаними авансами -вiдсутня.
До iнших поточних зобов'язань у сумi 3820,1 тис.грн. вiднесено- ПДВ з авансiв виданих - 52,4 тис.грн.,
розрахунки з працiвниками - 17,3 тис.грн., розрахунки з пiдзвiтними особами -0,4 тис.грн., фiнансова
допомога на зворотнiй основi -3750 тис.грн.
Уся заборгованiсть у сумi 8160,1 тис.грн. є поточною, у її складi вiдсутнi зобов'язання, що не будуть
погашенi з будь-яких причин.

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

Стаття

Код
рядка

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

1
2
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
2000
123746,5
174149,1
послуг)
Інші операційні доходи
2120
776,6
688,6
Інші доходи
2240
4,2
497,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
2280
124527,3
175335,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050
(118921,4)
(153144,3)
Інші операційні витрати
2180
(15704)
(16972,7)
Інші витрати
2270
(11,3)
(745,8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
2285
(134636,7)
(170862,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
2290
-10109,4
4472,4
Податок на прибуток
2300
(0,9)
(889,9)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)
2350
-10110,3
3582,5
Примітки: У доходи (виручку вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв та iнших активiв) включенi суми, якi
пiдтверджено рядом умов:
- покупцю переданi ризики та вигоди, пов'язанi iз правом власностi на передану продукцiю (товар або
iнший актив); сума доходу реально визначена. Чистий доход за 2019 рiк складає 123 746,5тис.грн.
У результатi реалiзацiї збiльшуються економiчнi вигоди i витрати по кожнiй операцiї реально визначенi.
- ряд.2120 "Iншi операцiйнi доходи" у сумi 776,6 тис.грн., у тому числi:
- Доходи вiд реалiзацiї оборотних активiв - 277,7 тис.грн..
- доход вiд оприбуткування вiдходiв - 126,4 тис.грн.
- вiдсотки одержанi по депозиту - 333,7 тис.грн.
-дохiд вiд оренди -18,1 тис.грн.
- компенсацiя послуг зв'язку,та перевитрат ГСМ - 20,7тис.грн.
ряд.2240 "Iншi доходи" у сумi 4,2 тис.грн., у тому числi:
-дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв - 3,1 тис.грн.
-дохiд вiд лiквiдацiї необоротних активiв-1,1 тис.грн.
- ряд.2180 "Iншi операцiйнi витрати" у сумi -15704,0
тис.грн. складається з:
- адмiнiстративних витрат-13599,2 тис.грн.
- собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв - 240,0 тис.грн.;
- утримання об'єктiв соцiально-культурного призначення - 1408,1 тис.грн.;
- витрати невиробничого призначення- 455,8 тис.грн.
- собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв-0,9 тис.грн.
Збиток за 2019р. 10110,3 тис.грн.
Керівник

Красовський Сергiй Гарiйович

Головний бухгалтер

Ектова Людмила Володимирiвна

XVI. Твердження щодо річної інформації
Управлiнський персонал Товариства повiдомляє, що настiльки їм вiдомо рiчна iнформацiя
емiтента пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно
iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" мiстить
достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан,
прибутки та збитки Товариства, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та
об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан
Товариства разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими стикається
Товариство у своїй господарськiй дiяльностi

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

1
26.04.2019

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
30.04.2019

26.04.2019

30.04.2019

Дата
виникнення
події

Вид інформації

3
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

