Титульний аркуш
26.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ РI/1-OMK/2019
(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).
Генеральний директор

Львов Iгор Леонiдович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIЖГАЛУЗЕВА
БАЗА КОМПЛЕКТАЦIЇ "ОБЩЕМАШКОНТРАКТ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21926262
4. Місцезнаходження: 49005, Україна, Дніпропетровська обл., Соборний район р-н, мiсто Днiпро,
вул. Сiмферопольська, буд.17
5. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 356626,, 356682
6. Адреса електронної пошти: dookach@omk.dp.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 13.04.2019, Рiчний звiт Товариства за 2018 рiк
затвердити.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку:
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://omk.dp.ua/an
nual-reporting/

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- 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
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 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. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

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:
Ця рiчна iнформацiя товариства не була затверджена наглядовою радою, оскiльки такий орган
управлiння в товариствi не створювався. Рiчна iнформацiя товариства була затверджена
черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв, датою проведення 13.04.2019р. Рiшення
загальних зборiв щодо затвердження рiчного звiту товариства мiститься в Протоколi №1/2019
вiд 13.04.2019р.
"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не заповнюється тому,
що товариство не одержувало лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi.
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не заповнюється тому, що в товариствi
вiдсутня посада корпоративного секретаря.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" не заповнюється тому, що згiдно ст. 4(1) Закону
України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", товариству не потрiбно
проводити рейтингову оцiнку.

"Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента"
не заповнюється, оскiльки товариство не створювало фiлiалiв або iншi вiдокремленi структурнi
пiдроздiли.
"Судовi справи емiтента" не заповнюється за вiдсутнiстю судових справ за якими
розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або
дочiрнього пiдприємства станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент,
його дочiрнi пiдприємства, посадовi особи; а також за вiдсутностi судових справ, провадження
за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або
дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, його
дочiрнi пiдприємства, а також судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному
роцi.
"Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим
особам емiтента в разi їх звiльнення" не заповнюється так як в облiковому перiодi посадовим
особам Товариства при звiльненнi будь-якi винагороди або компенсацiї не виплачувались.
"Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належить голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй" не заповнюється, так як
зазначенi змiни акцiонерiв в облiковому перiодi не вiдбувались.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не заповнюється тому, що товариство не здiйснювало
випуск облiгацiй.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не заповнюється тому, що товариство
не випускало будь-яких iнших цiнних паперiв, випуск яких пiдлягає державної реєстрацiї.
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" не заповнюється тому, що товариство у звiтному перiодi
не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду" не заповнюється тому,
що товариство у звiтному перiодi не проводило викуп власних акцiй.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва)" не заповнюється, оскiльки товариство не є емiтентом цiльових облiгацiй
пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини
об'єкта) житлового будiвництва.
"Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента" не заповнюється, оскiльки товариство не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв
(крiм акцiй).
"Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка
розмiру статутного капiталу такого емiтента" не заповнюється, тому що в товариствi вiдсутнi
працiвники, якi б володiли акцiями товариства у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру його
статутного капiталу.
"Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження
таких цiнних паперiв" не заповнюється, оскiльки обмежень щодо обiгу цiнних паперiв

Товариства не iснує.
"Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi"
не заповнюється так як в товариствi у звiтному перiодi не виплачувались дивiденди та iншi
доходи за цiнними паперами.
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" не заповнюються,
оскiльки товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна,
добувна промисловiсть або виробництво i розподiлення електроенергiї, газу та води за
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнюються, оскiльки товариство не
займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво i розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної
дiяльностi.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв", не заповнюються, оскiльки для приватних акцiонерних товариств, щодо iнших
цiнних паперiв не здiйснено публiчної пропозицiї, розкриття цiєї iнформацiї не є обов'язковим
згiдно рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Про затвердження
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", вiд 03.12.2013 року N 2826
(зi змiнами).
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" не
заповнюється тому, що протягом звiтного перiоду рiшення про надання згоди на вчинення
значних правочинiв органами управлiння Товариства не приймались.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення
яких є заiнтересованiсть" не заповнюється тому, що протягом звiтного перiоду рiшення про
надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, органами
управлiння Товариства не приймались.
"Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не заповнюється,
оскiльки Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
"Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, яка наявна в емiтента" не заповнюється, оскiльки акцiонернi або корпоративнi
договори акцiонерами Товариства не укладались.
"Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб,
якi здiйснюють контроль над емiтентом" не заповнюється, оскiльки в Товариствi вiдсутнi такi
договори та/або правочини.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦIЇ
"ОБЩЕМАШКОНТРАКТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01, №064074
3. Дата проведення державної реєстрації
20.02.1998
4. Територія (область)
Дніпропетровська обл.
5. Статутний капітал (грн)
1351500
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)
40
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля
33.20 - Установлення та монтаж машин i устаткування
46.14 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi машинами, промисловим устаткуванням,
суднами та лiтаками
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"
2) МФО банку
305749
3) Поточний рахунок
2600030325401
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"
5) МФО банку
305749
6) Поточний рахунок
2600030325401
12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
Приватне акцiонерне товариство "Армапром"
2) Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
00218325
4) Місцезнаходження
Україна, 37600, Полтавська область, м. Миргород, вулиця Хорольська, 35
5) Опис
АТ "МБК "Общемашконтракт" є акцiонером ПрАТ "Армапром". Вiдсоток акцiй, що

належить емiтенту в статутному капiталi юридичної особи дорiвнює 5,24%
1) Найменування
Приватне акцiонерне товариство "Славгородський арматурний завод"
2) Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
14308859
4) Місцезнаходження
Україна, 52580, с. Славгород, Синельникiвського району, Днiпропетровської обл., вул.
Заводська, буд. 1
5) Опис
АТ "МБК "Общемашконтракт" є акцiонером ПрАТ "САЗ". Вiдсоток акцiй, що належить
емiтенту в статутному капiталi юридичної особи дорiвнює 22,03%.

17. Штрафні санкції емітента
№ з/п
1

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
ДН2134/1406/АВ/М
Г-ФС/819,
13.12.2018

Орган, який
наклав штрафну
санкцію
Головне управлiння
Держпрацi у
Днiпропетровськiй
областi

Вид стягнення
накладення штрафу

Інформація про
виконання
Накладений штраф у
розмiрi 1 228 590,00
грн. товариством в
бухгалтерському
облiку за облiковий
перiод не визнано,
оскiльки 10.01.2019р.
товариство звернулось
iз позовом про
визнання
протиправними та
скасування постанови
№ДН2134/1406/АВ/М
Г-ФС/819 вiд
13.12.2018р. та
припису.

Примітки:
Постанова №ДН2134/1406/АВ/МГ-ФС/819 вiд 13.12.2018р. про накладання штрафу у розмiрi 1 228
590,00 грн. була винесена за невиплату iндексацiї зароботної плати у вiдповiдних перiодах та за не
оплату роботи у святковi та нерабочi дня у подвiйному розмiрi.
2

ДН2134/1406/АВ/IПФС/818, 13.12.2018

Головне управлiння
Держпрацi у
Днiпропетровськiй
областi

накладення штрафу

Накладений штраф у
розмiрi 3 723,00 грн.
товариством в
бухгалтерському
облiку за облiковий
перiод не визнано,
оскiльки 10.01.2019р.
товариство звернулось
iз позовом до

Днiпропетровського
окружного
адмiнiстративного
суду про визнання
протиправними та
скасування постанови
№ДН2134/1406/АВ/IП
-ФС/818 вiд
13.12.2018р. та
припису.
Примітки:
Постанова №ДН2134/1406/АВ/IП-ФС/818 вiд 13.12.2018р. про накладання штрафу у розмiрi 3 723,00
грн. була винесена за встановлення посадових окладiв без диференцiацiї розмiрiв та за недостовiрнiсть
облiку робочого часу.

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
В органiзацiйнiй структурi товариства вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв змiни не
вiдбувались
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
Протягом звiтного перiоду середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу
становить 40 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за
сумiсництвом 6 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу
(дня, тижня) - 2 особи.
Фонд оплати працi в звiтному роцi становив 3 274 тис.грн. та в порiвняннi з попередним роком (2
267 тис.грн.) збiльшився. Змiни фонду оплати працi сталися за рахунок збiльшення окладiв та
тарифiв.
Органiзацiя оплати працi спрямована на забезпечення винагороди працiвникiв за працю, залежно
вiд складностi та умов виконуваної роботи, професiйно-дiлових якостей, результатiв працi i
господарської дiяльностi структурного пiдроздiлу, у яких робiтники безпосередньо працюють.
Постiйно ведеться аналiз середньої заробiтної плати всiх категорiй працiвникiв, їх чисельностi.
Товариство не має заборгованостi з виплати заробiтної плати та оплати податкiв у бюджет i
позабюджетнi фонди.
В основi кадрової полiтики АТ "МБК "Ощемашконтракт" стоїть принцип наступностi поколiнь,
забезпечення дiяльностi товариства квалiфiкованими робiтниками та спецiалiстами, збiльшенння
рiвня квалiфiкацiї, оптимiзацiя структури та чисельностi працюючих.
У 2018 роцi кадрова полiтика товариства була спрямована на оптимiзацiю структури персоналу,
перерозподiлу робiтникiв, виходячи з реальної потреби дiяльностi та органiзацiйної структури,
пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв та спецiалiстiв всiх професiй.
В товариствi на постiйнiй основi здiйснюється навчання працiвникiв з метою пiдвищення рiвня
квалiфiкацiї вiдносно операцiйних потреб емiтента, проводиться монiторинг у сферах мотивацiї
персоналу, адаптацiї молодих працiвникiв та iнше.

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
Товариство не належить до будь-яких об'єднань 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
Протягом звiтного перiоду спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами,
установами товариство не проводило
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду товариство не одержувало будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з
боку третiх осiб
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiковi полiтики Товариства визначенi внутрiшнiми положеннями, якi ?рунтуються на
нацiональних положеннях бухгалтерського облiку, чинних законодавчих та нормативних актах
України.
Викладенi далi основнi облiковi полiтики застосовуються послiдовно порiвняно iз попереднiм
перiодом.
3.1. Облiк нематерiальних активiв
Нематерiальнi активи Товариство облiковує та вiдображає у фiнансовiй звiтностi згiдно ПСБО 8
"Нематерiальнi активи". Первiсне визнання нематерiальних активiв здiйснюється за собiвартiстю.
Подальша оцiнка - за собiвартiстю кожного нематерiального активу за вирахуванням будь-якої
накопиченої амортизацiї.
Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється за прямолiнiйним методом протягом оцiнного
строку корисного використання. Оцiнний строк корисного використання нематерiальних активiв:
- Програмне забезпечення вiд 1 до 5 рокiв
- Iншi вiд 1 до 10 рокiв
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї в нематерiальнi активи вiдображаються у звiтi про фiнансовий
стан у складi нематерiальних активiв за собiвартiстю. Амортизацiя на такi активи не
нараховується до моменту їх введення i експлуатацiю.
3.2. Облiк основних засобiв
Основнi засоби облiковуються за моделлю переоцiнки згiдно ПСБО 7 "Основнi засоби". Первiсне
визнання об'єктiв основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю, а подальша оцiнка - за
переоцiненою сумою, яка є його справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь-яка
подальша накопичена амортизацiя.
Амортизацiя основних засобiв здiйснюється починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем введення
в експлуатацiю, за прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання кожного
об'єкта.
Товариство застосовує наступнi оцiночнi строки корисного використання основних засобiв:
- Будiвлi та споруди - 20 рокiв;
- для виробничого устаткування - вiд 4 до 8 рокiв;
- для iнших основних засобiв - до 12 рокiв.

Iншi подальшi витрати капiталiзуються тiльки якщо вони призводять до збiльшення майбутнiх
економiчних вигод вiд об'єкта основних засобiв. Витрати, якi не пiдлягають капiталiзацiї,
визнаються у складi прибутку або збитку перiоду їх здiйснення.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї в об'єкти основних засобiв вiдображаються у звiтi про
фiнансовий стан у за собiвартiстю. Амортизацiя на такi активи не нараховується до моменту їх
введення i експлуатацiю.
Необоротнi активи з термiном корисного використання бiльше року та вартiстю до 6000 грн.
вважаються малоцiнними необоротними активами. На такi активи нараховується знос у розмiрi
100% у першому мiсяцi використання об'єкта.
3.4. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi i дочiрнi пiдприємства облiковуються вiдповiдно до ПСБО 12
"Фiнансовi iнвестицiї" та на дату балансу вiдображаються за вартiстю, що визначена за методом
участi в капiталi
Первiсне визнання iнвестицiй здiйснюється за собiвартiстю, а на дату балансу вiдображаються за
вартiстю, що визначається з урахуванням змiни загальної величини власного капiталу об'єкта
iнвестування, крiм тих, що є результатом операцiй мiж iнвестором i об'єктом iнвестування.
Балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй збiльшується (зменшується) на суму, що є часткою
iнвестора в чистому прибутку (збитку) об'єкта iнвестування за звiтний перiод, iз включенням цiєї
суми до складу доходу (втрат) вiд участi в капiталi. Одночасно балансова вартiсть фiнансових
iнвестицiй зменшується на суму визнаних дивiдендiв вiд об'єкта iнвестування. Балансова вартiсть
фiнансових iнвестицiй збiльшується (зменшується) на частку iнвестора в сумi змiни загальної
величини власного капiталу об'єкта iнвестування за звiтний перiод (крiм змiн за рахунок чистого
прибутку (збитку) iз включенням (виключенням) цiєї суми до iншого додаткового капiталу
iнвестора або до додаткового вкладеного капiталу (якщо змiна величини власного капiталу
об'єкта iнвестування виникла внаслiдок розмiщення (викупу) акцiй (часток), що привело до
виникнення (зменшення) емiсiйного доходу об'єкта iнвестування). Якщо сума зменшення частки
капiталу iнвестора в сумi змiни загальної величини власного капiталу об'єкта iнвестування (крiм
змiн за рахунок чистого збитку) бiльше iншого додаткового капiталу або додаткового вкладеного
капiталу iнвестора (якщо зменшення величини власного капiталу об'єкта iнвестування виникло
внаслiдок викупу акцiй (часток), що призвело до зменшення емiсiйного доходу об'єкта
iнвестування), то на таку рiзницю зменшується (збiльшується) нерозподiлений прибуток
(непокритий збиток).
Зменшення балансової вартостi фiнансових iнвестицiй вiдображається в бухгалтерському облiку
тiльки на суму, що не призводить до вiд'ємного значення вартостi фiнансових iнвестицiй.
Фiнансовi iнвестицiї, що внаслiдок зменшення їх балансової вартостi досягають нульової
вартостi, вiдображаються в бухгалтерському облiку у складi фiнансових iнвестицiй за нульовою
вартiстю
3.5. Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть визнається
активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та
оцiнюється за первiсною вартiстю, та включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною
вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина
резерву сумнiвних боргiв.
Товариство створює резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi , якщо iснує об'єктивне
свiдчення того, що Товариство не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до
первiсних або переглянутих умов.
Величина резерву сумнiвних боргiв визначається за методом застосування абсолютної суми
сумнiвної заборгованостi на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
Списання безнадiйної дебiторської заборгованостi здiйснюється з одночасним зменшенням
величини резерву сумнiвних боргiв, а у разi недостатностi суми створеного резерву - з визнанням

iнших операцiйних витрат. Сума отриманого вiдшкодування ранiше списаної безнадiйної
заборгованостi включається до складу iнших операцiйних доходiв. Поточна дебiторська
заборгованiсть, щодо якої не створювався резерв сумнiвних боргiв, у разi її визнання безнадiйною
списується за рахунок iнших операцiйних витрат.
Дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна, якщо вона пiдлягає погашенню протягом
дванадцяти мiсяцiв з дати балансу, у протилежному випадку вона вiдображається у складi
довгострокової дебiторської заборгованостi.
3.6. Грошовi кошти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi, на поточних та депозитних
рахунках у банках та iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї з початковим строком
розмiщення не бiльше трьох мiсяцiв. Суми, використання яких обмежене, виключаються зi складу
грошових коштiв та їх еквiвалентiв.
3.7. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть нараховується одночасно з визнанням витрат.
Зобов'язання, якi будуть погашенi протягом операцiйного циклу пiдприємства або повиннi бути
погашенi протягом дванадцяти мiсяцiв, починаючи з дати балансу, вважаються поточними.
Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.
Довгостроковi зобов'язання, на якi нараховуються вiдсотки, вiдображаються в балансi за їх
теперiшньою вартiстю; довгостроковi зобов'язання, на якi не нараховуються вiдсотки,
вiдображаються за сумою погашення.
Товариство створює наступнi резерви та забезпечення:
- Резерв сумнiвної заборгованостi;
- Резерв для оплати вiдпусток.
3.8. Податки на прибуток
Витрати з податку на прибуток складається з поточних вiдрахувань та вiдстроченого податку.
Розрахунок поточних податкових зобов'язань проводиться вiдповiдно до вимог Податкового
кодексу України. Вiдображення сум поточних податкових зобов'язань у звiтностi проводиться на
основi даних податкових декларацiй за звiтний (податковий) перiод, а також включає можливi
коригування податкових зобов'язань попереднiх перiодiв. Вiдстрочений податок на прибуток
розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно перенесених податкових збиткiв
минулих перiодiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податкової базою активiв та
зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстрочений податковий актив та вiдстрочене податкове зобов'язання розраховуються за
ставками оподаткування, що дiятимуть протягом перiоду, у якому будуть здiйснюватися
реалiзацiя або використання активу та погашення зобов'язання.
Сума вiдстроченого податкового активу на дату балансу зменшується за умови недостатностi
податкового прибутку для списання цього активу. У разi очiкування податкового прибутку,
достатнього для списання вiдстроченого податкового активу, сума його попереднього
зменшення, але не бiльше суми очiкуваного податкового прибутку, вiдображається способом
сторно.
3.9. Винагороди працiвникам
Товариство здiйснює виплати працiвникам згiдно з чинним законодавством України та
внутрiшнiми положеннями щодо оплати працi. Нарахування єдиного соцiального внеску на фонд
оплати працi здiйснюється вiдповiдно до визначеного класу професiйного ризику та визнається
витратами поточного перiоду. Товариство не має додаткових пенсiйних або iнших програм
виплат по закiнченнi трудової дiяльностi, iнших довгострокових виплат працiвникам, виплат при
звiльненнi, програм участi в прибутках.

3.10. Визнання доходiв та витрат
Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї, яка отримана або пiдлягає
отриманню за продаж готової продукцiї, товарiв, робiт, послуг. Дохiд включає як дохiд вiд
звичайної дiяльностi, так i прибуток вiд iнших операцiй.
Визнанi доходи класифiкуються за такими групами:
- чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг);
- iншi операцiйнi доходи;
- фiнансовi доходи;
- iншi доходи.
Витрати визнаються за методом нарахування у перiодi, в якому визнається вiдповiдний дохiд.
Операцiйнi витрати розподiляються на собiвартiсть реалiзованих товарiв, робiт, послуг,
адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, iншi операцiйнi витрати.
3.11. Фiнансовi доходи та витрати
Фiнансовi доходи включають доходи вiд розмiщення вiльних коштiв на депозитних рахунках у
банкiвський установах.
Витрати на позики, що безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва
квалiфiкованого активу, є частиною собiвартостi такого активу. Iншi витрати на позики
визнаються витратами звiтного перiоду.
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
Обладнання для промислового очищення - основна спецiализацiя товариства. На сьогоднiшнiй
день прiоритетними напрямками дiяльностi АТ <МБК< Общемашконтракт> є постачання
наступних груп продукцiї:
- устаткування для промислового очищення повiтря;
- насосно-компресорне i теплообмiнне обладнання;
- системи водоочистки.
Товариство впроваджує новiтнi пилогазоочиснi системи на промислових пiдприємствах України
та країн СНД з метою мiнiмiзацiї їх впливу на навколишнє середовище i здоров'я людини. За
бiльш нiж 20 рокiв роботи в областi комплексних поставок промислового обладнання
товариством було видiлено ряд напрямкiв дiяльностi, основним з яких стало здiйснення повного
спектру послуг з пiдбору, проектування, постачання i монтажу сучасних аспiрацiйних i
пилогазоочисних систем для самих рiзних технологiчних процесiв i агрегатiв. Це стало фiрмовим
знаком i конкурентною перевагою товариства.

Основними видами продукцiї, за рахунок продажу якої товариство отримало бiльше 10% доходу
за звiтний рiк є продукцiя машинобудування. З каталогами продукцiї, якою займається АТ "МБК
"Общемашконтракт", можна ознайомитись в Iнтернетi за такими посиланнями:
http://ecology.omk.dp.ua/production (каталог "Промислова очистка повiтря");
http://equip-prom.omk.dp.ua/production/ (каталог "Насосне обладнання");
http://epic.omk.dp.ua/production (каталог "Теплообмiнне обладнання")
http://water.omk.dp.ua/production (каталог "Системи очистки води").
Перспективнiсть та екологiчна спрямованiсть напрямку бiзнесу, виконання робiт та надання
послуг полягає в застосуваннi товариством новiтнiх технологiй та розширеннi асортименту та
перелiку товарiв, робiт та послуг, а також їх якостi. Залежнiсть вiд сезонних змiн незначна.
Головний акцент при роботi з замовниками товариство робить на створеннi комплексних рiшень,
починаючи з отримання технiчного завдання i закiнчуючи гарантiйним обслуговуванням
введеного в експлуатацiю бладнання. Серед наших клiєнтiв - найбiльшi виробничi пiдприємства
України, Росiї, Казахстану та iнших країн СНД. Достатньо подивитись референц-лист товариства
за посиланням: http://ecology.omk.dp.ua/referents-list.
Товариством отримано саме в Українi понад 10 вiдсоткiв вiд загальної суми доходiв за звiтний
перiод.
Кiлькiсть постачальникiв за основними видами комплектуючих та матерiалiв, що займають
бiльше 10% в загальному об`ємi постачання - 3.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
За останнi п`ять рокiв товариством вiдчуждено активiв на суму 303 тис. грн., придбано активiв на
суму 5 979 тис.грн. Товариство не планує будь-яких значних iнвестицiй або придбань, пов`язаних
з його господарською дiяльнiстю.
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
Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою
використання його у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення
адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання
(експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6000 грн.
Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне
обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в поточних
витратах по датi, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються
такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.
Витрати на замiну крупних вузлiв або компонентiв основних засобiв капiталiзуються при
одночасному списаннi частин, якi пiдлягають замiнi згiдно наказу про облiкову полiтику
товариства.
Прибуток або збиток вiд вибуття основних засобiв визнається як рiзниця мiж отриманою
виручкою вiд продажу та їх балансовою вартiстю та вiдображається в прибутках або збитках за
рiк (в складi iншого операцiйного доходу або витрат).

Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом з метою списання вартостi
активiв на витрати протягом строку корисного використання об'єкту. На об'єкти незавершенного
будiвництва амортизацiя не нараховується. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних
засобiв пiдприємства. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для
використання (тобто з дати вводу об'єкта в експлуатацiю). Амортизацiю активу припиняють на
одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для
продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
У бухгалтерському облiку амортизацiї пiдлягають усi групи основних засобiв з вiднесенням
загальної суми амортизацiї на витрати. Визначений строк корисного використання
затверджується актами приймання - передачi основних засобiв. Змiни строку корисного
використання встановлюються згiдно наказу по товариству.
За 12 мiсяцiв 2018 року основнi засоби були придбанi за кошти товариства.
Вибуття основних засобiв вiдбулося в наслiдок лiквiдацiї в зв'язку з тим, що вони перестали
вiдповiдати критерiям визнання активом, а також у наслiдок продажу, безоплатної передачi.
ОСНОВНI ЗАСОБИ - врахованi на балансi пiдприємства за первiсною вартiстю станом на
01.01.2018 року
в суммi 23 456 тис. грн., станом на 31.12.2018 року в суммi 25 141 тис. грн. Надiйшло ОЗ за 12
мiсяцiв 2018 року на суму 1 685 тис. грн., вибуло за 12 мiсяцiв на суму - 9 тис. грн.
Чиста балансова вартiсть ОЗ на 01.01.2018 р. становила 18 655 тис. грн., чиста балансова вартiсть
ОЗ
на 31.12.2018 року становить 19 030 тис. грн.
Вартiсть основних засобiв, отриманих у оперативну оренду складає - 0 тис.грн.
Пiдприємство не має основних засобiв, по яких iснує обмеження прав власностi.
Нараховано амортизацiї по основним засобам за 12 мiсяцiв 2018 року на суму - 1 319 тис. грн.
Ступiнь зносу основних засобiв - 75,69%. Ступiнь використання основних засобiв - 100% Сума
нарахованого зносу - 6 111 тис. грн.
Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовлено їх використанням.
Обмеження на використання майна емiтента немає.
мiсцезнаходження основних засобiв - мiсто Днiпро, та Днiпровський район Днiпропетровської
областi.
АТ "МБК "Общемашконтракт" не є об'єктом пiдвищеної екологiчної небезпеки.
Плани капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв товариство не
має.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
На дiяльнiсть товариства впливiає нестабiльнiсть цiнової та економiчної полiтики держави,
зростання iндексу iнфляцiї, що приводить до зростання цiн товарiв, а також на послуги, що
обумовлює платоспроможнiсть замовникiв, а також значний податковий тиск на результати
дiяльностi пiдприємства та фонд оплати працi; нестабiльнiсть законодавства України, а також
негативний вплив макроекономiчних процесiв на загальнiй стан в країнi, i як наслiдок, зниження
обсягiв промислового виробництва в цiлому i зниження дiлової активностi Товариства. Викладенi
проблеми свiдчать про високий ступень залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень.
Вирiшення цих проблем можливо лише у разi змiн в економiцi та податковiй полiтицi держави.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi товариства ведеться з власних обiгових коштiв. Виходячи з фiнансової
ситуацiї, яка склалася звiтному роцi товариство також користувалось довгостроковими

кредитами банку. Для забезпечення безперервного функцiонування товариства, як суб`єкта
господарювання, товариство придiляло значну увагу ефективнiй маркетинговiй полiтицi, пошуку
резервiв зниження накладних витрат та погашення поточних зобов`язань. Можливими шляхами
покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента є зменшення собiвартостi послуг, що
надаються та розширення ринку збуту.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кiнець звiтного перiоду товариство не має невиконаних договорiв, всi договори виконанi в
повному обсязi.
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)
В найближчi рiки товариство планує збереження своїх позицiй на ринку обладнання для
промислового очищення України i подальше збiльшення своєї частки на цьому ринку. З цiєю
метою передбачається розширення номенклатури виробiв; освоєння нових виробiв, якi на
сьогоднiшнiй день вiдсутнi в Українi або випуск чи ввезення недостатнiй; проведення рекламних
компанiй з метою залучення нових клiєнтiв, ефективне i рацiональне використання майна, коштiв
i iнших ресурсiв з метою отримання прибутку. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на
дiяльнiсть товариства в майбутньому є зниження платоспроможностi суб'єктiв господарювання та
населення, поглиблення iнфляцiї, загальноекономiчнi та полiтичнi негативнi тенденцiї в Українi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Емiтент у звiтному роцi не здiйснював дослiджень та розробок, витрат на дослiдження та
розробки за звiтний рiк не мав.
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
За останнi три роки емiтент здiйснює дiї, спрямованi на розширення своєї дiяльностi як у
грошовому так i в якiсному виразi. Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки
iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента немає, аналiзу господарювання
за останнi три роки емiтент не проводив.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Загальнi збори
акцiонерiв - вищий
орган управлiння
Генеральний
директор одноосiбний
виконавчий орган

Структура

Персональний склад

Структура загальних зборiв не
визначена статутом товариства або
Законом.
Одноосiбний виконавчий орган

Акцiонери - фiзичнi особи
Генеральний директор Львов Iгор
Леонiдович, обраний на цю посаду
загальними зборами акцiонерiв
товариства (Протокол №1/08 вiд
14.02.2008р.). Термiн повноважень безстроково.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Львов Iгор Леонiдович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
Даних немає
4) Рік народження
1973
5) Освіта
Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, 1995р., радiофiзик
6) Стаж роботи (років)
24
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ЗАТ "Промарматура", заступник генерального директора
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.02.2008, обрано безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки Генерального директора визначаються Статутом Товариства,
Законом України "Про акцiонернi товариства", трудовим договором та контрактом.
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої
Львову I.Л.товариством не вказується згiдно абзац.4 пiдпункту 8, роздiл 4 Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням вiд 03.12.2013 р.
№2826.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Львов I.Л. має загальний стаж роботи 23 роки.
Протягом останнiх п'яти рокiв Львов I.Л. обiймає посаду Генерального директора АТ "МБК
"Общемашконтракт".
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Биковська Людмила Анатолiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
Даних немає
4) Рік народження
1961
5) Освіта
Вища, Днiпропетровський державний iнститут iнженерiв транспорту, iнженер-будiвник
6) Стаж роботи (років)
37
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "Промарматура", Головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.02.2014, обрано безстроково
9) Опис
Наказом Генерального директора товариства (наказ № 3/к вiд 31.02.2014 р.) Биковська
Людмила Анатолiївна з 01.02.2014 р. призначена на посаду головного бухгалтера АТ "МБК
"Общемашконтракт". На цiй посадi Биковська Л.А. перебуває до сих пiр. Обгрунтування змiн в

персональному складi посадових осiб - прийняття на роботу у зв'язку з вакантною посадою.
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначаються статутом, внутрiшнiми
документами товариства, чинним законодавством України та трудовим договором.
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої
Биковькiй Л.А. товариством не вказується згiдно абзац.4 пiдпункту 8, роздiл 4 Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням вiд 03.12.2013 р.
№2826.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Биковська Л.А. має загальний стаж роботи 36 рокiв.
Протягом останнiх п'яти рокiв Биковська Л.А. обiймала такi посади:
- Ревiзора в приватному акцiонерному товариствi "Мiжгалузева база комплектацiї
"Общемашконтракт". Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства (Протокол №
1/2014 вiд 16.04.2014р.) були достроково припиненi повноваження посадової особи, та звiльнена
Биковська Л.А. з посади Ревiзора (пiдстава звiльнення - власна заява);
- з 26.07.2007 р. по цей час займає посаду головного бухгалтера в АТ "Промарматура" з
мiсцезнаходженням: 49005, м. Днiпро, вул. Сiмферопольська, 17.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Генеральний
директор
Головний
бухгалтер

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Львов Iгор
Леонiдович
Биковська
Людмила
Анатолiївна

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Даних немає

4
0

Даних немає

Ідентифікаційний код
юридичної особи
3

Усього

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейо-вані іменні

5
0

6
0

7
0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Місцезнаходження

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Межебовський Iгор Валерiйович
Челядiн Олександр Михайлович

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

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
50
50
100
Усього

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Звiт керiвництва за 2018 рiк складений вiдповiдно до вимог Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок" та вiдображує достовiрну та об'єктивну iнформацiю.
Протягом звiтного перiоду ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIЖГАЛУЗЕВА БАЗА
КОМПЛЕКТАЦIЇ "ОБЩЕМАШКОНТРАКТ" (надалi - АТ "МБК "ОБЩЕМАШКОНТРАКТ", або
"Товариство") здiйснювало виробничо-господарську дiяльнiсть згiдно з чинним законодавством
України, нормативними актами, в тому числi актами НКЦПФР, вiдповiдними дозволами та з
додержанням норм, кращих традицiй i правил дiлової етики.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦIЇ
"ОБЩЕМАШКОНТРАКТ" є новим найменуванням ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "МIЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦIЇ "ОБЩЕМАШКОНТРАКТ".
Найменування змiнено за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд "30" березня 2011
року на вимогу та у вiдповiдностi iз Законом України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008
року N 514-VI.
ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIЖГАЛУЗЕВА БАЗА
КОМПЛЕКТАЦIЇ "ОБЩЕМАШКОНТРАКТ" було створено в результатi перереєстрацiї
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ "ЧЕЛС-ХОЛДИНГ", яке було
зареєстровано 16.12.1994 р. виконкомом Днiпропетровської мiської Ради народних депутатiв.
Перереєстрацiя вiдбулась у зв'язку iз змiною найменування Товариства. Правонаступництво прав
i обов'язкiв у всiх перелiчених суб'єктiв господарської дiяльностi вiдображено в Статутi АТ "МБК
"ОБЩЕМАШКОНТРАКТ".
Мiсцезнаходження Товариства: Україна, мiсто Днiпро, вулиця Сiмферопольська, 17.
АТ "МБК "ОБЩЕМАШКОНТРАКТ" - одна з найбiльших компанiй України, дiяльнiсть якої
пов'язана iз проектуванням, комплектацiєю та реалiзацiєю продукцiї машинобудування. Нашi
прiоритетнi напрямки дiяльностi: устаткування для промислового очищення повiтря,
насосно-компресорне i теплообмiнне обладнання, системи водоочищення. АТ "МБК
"ОБЩЕМАШКОНТРАКТ" веде свою дiяльнiсть по всiй територiї України, її добре знають на

територiї пострадянського простору, а також країн Європейського союзу. Товариство володiє
власним логiстичним центром iз елементами передпродажної пiдготовки, має власний автопарк iз
засобами сучасного важкого комерцiйного транспорту, митно-лiцензiйний склад. АТ "МБК
"ОБЩЕМАШКОНТРАКТ" вже понад двох десятирiч плiдно працює iз всесвiтньо вiдомими
виробниками в галузi машинобудування, основнi з яких вказанi на власному веб-сайтi
Товариства: http://www.omk.dp.ua/partners/. АТ "МБК "ОБЩЕМАШКОНТРАКТ" сьогоднi є
ексклюзивним представником провiдного європейського виробника фiльтровентиляцiйного
обладнання - нiмецької компанiї "Infastaub" GmbH (Нiмеччина), яка є виробником найширшого
спектру рiшень з аспiрацiйного очищення повiтря. Товариство працює iз компанiєю "Dustcontrol"
(Швецiя), одним iз найпотужнiших мiжнародних виробникiв промислових пилососiв, очищувачiв
повiтря i вакуумних систем центрального пиловидалення i аспiрацiї, широко вiдомих у всьому
свiтi.
Основними видами дiяльностi, якими займається АТ "МБК "ОБЩЕМАШКОНТРАКТ" є:
оптова торгiвля промисловим обладнанням, устаткуванням, та товарами виробничого
призначення;
дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу;
установлення та монтаж машин та устатковання;
iншi будiвельно-монтажнi роботи;
посередництво у торгiвлi машинами, промисловим устаткованням.
Прiоритетами АТ "МБК "ОБЩЕМАШКОНТРАКТ" впродовж 2018 року були: збiльшення
обсягiв проектно-конструкторських, будiвельно-монтажних проектiв, розширення продажу
продукцiї, перехiд до їх нарощування; збiльшення iнвестицiї в розвиток власної iнфраструктури;
продовження сплати поточних податкiв; полiпшення мотивацiйних складових з метою
пiдвищення iнтенсивностi i культури працi робiтникiв; впровадження новiтнiх свiтових практик
ведення виробничо-господарської дiяльностi, iнновацiй та технологiй.
Враховуючи iмпортну спрямованiсть дiяльностi АТ "МБК "ОБЩЕМАШКОНТРАКТ", обсяг
реалiзацiї продукцiї залежить вiд ситуацiї на внутрiшньому ринку, змiн в законодавчiй базi
України з питань зовнiшньоекономiчної дiяльностi та валютного регулювання.
Значний вплив на роботу АТ "МБК "ОБЩЕМАШКОНТРАКТ" мають: погiршення кон'юнктури
внутрiшнього ринку, внутрiшньополiтична нестабiльнiсть, негативний вплив елементiв
олiгархiчного монополiзму в Українi, необхiднiсть iмпортозамiщення матерiалiв й
комплектуючих, рiзнi заходи Нацiонального банку України по обмеженню валютних операцiй,
змiни законодавчої бази в областi зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Значний вплив має також той
факт, що основними покупцями продукцiї Товариства на внутрiшньому ринку України є великi
промисловi пiдприємства, якi часто не додержуються рiвноправних правил у торговельних
вiдносинах. Тому при укладеннi господарських договорiв з такими контрагентами керiвництво
АТ "МБК "ОБЩЕМАШКОНТРАКТ" йде їм на зустрiч, здушуючись погоджуватись на умови
довгострокових товарних кредитiв, iз строком оплати подекуди до пiвроку.
Виробничо-господарська дiяльнiсть Товариства у 2018 роцi вiдбувалась у складних економiчних
та полiтичних умовах, в умовах нескiнченного конфлiкту на сходi країни, непередбачуваної
нестабiльностi курсу нацiональної валюти, зростання цiни на матерiали, комплектуючi вироби,
енергоносiї, боротьби iз постiйно зростаючою собiвартiстю продукцiї. Була проведена робота з
полiпшення ефективностi використання ресурсiв, у тому числi з енергозбереження.
Негативно на фiнансово-господарчу дiяльнiсть Товариства протягом звiтного перiоду вплинули:
укладання господарських договорiв на умовах довгострокового товарного кредитування;
довгостроковий процес iмпортозамiщення матерiалiв та комплектуючих виробiв;
вiдтiк кадрiв з України.
Вказанi фактори не дозволили Товариству в повному обсязi реалiзувати намiчених планiв та
постiйно вiдволiкали його обiговi кошти.

Незважаючи на наведене, Товариство працює в штатному режимi та активно розвиває основний
напрямок - оптову торгiвлю промисловим обладнанням, устаткуванням, та товарами виробничого
призначення. Щоб усвiдомити сучасний досвiд дiяльностi АТ "МБК "ОБЩЕМАШКОНТРАКТ",
достатньо подивитись референт-лист, який є у вiльному доступi i розмiщений на власному
веб-сайтi Товариства: http://www.omk.dp.ua/references/
Сьогоднi вся продукцiя, якою займається Товариство, вiдповiдає вимогам свiтового рiвня та
вироблена з додержанням нацiональних стандартiв якостi у галузi машинобудування, вiдповiдає
вимогам європейських стандартiв та Директиви 2014/68/EU.
Основним джерелом надходження грошових коштiв для АТ "МБК "ОБЩЕМАШКОНТРАКТ"
традицiйно є виконання договорiв i контрактiв поставки та комплектацiї виробiв промислового
машинобудування. Товариство поставляє засоби мiсцевої витяжної вентиляцiї i фiльтрацiї,
промисловi фiльтри для систем аспiрацiї, рукавнi фiльтри, iонообмiннi фiльтри хiмiчної
газоочистки, промисловi пилососи для пило- та вакуумного видалення, iншу продукцiю
промислового призначення, запаснi частини, ремонтно-монтажний iнструмент, товари народного
споживання, виконує монтажно-будiвельнi роботи систем централiзованого пиловидалення,
виконує капiтальний та середнiй ремонт, пiсляпродажне обслуговування вказаної технiки,
займається її модернiзацiю, надає послуги у ходi експлуатацiї. АТ "МБК
"ОБЩЕМАШКОНТРАКТ" придiляє велику увагу збереженню i розширенню ринкiв збуту в
регiонах, де експлуатується продукцiя якою ми займаємось. Тривалу i плiдну спiвпрацю пов'язує
АТ "МБК "ОБЩЕМАШКОНТРАКТ" з багатьма партнерами з Нiмеччини, Швецiї, Чехiї, Iталiї,
Росiйської Федерацiї. На вiтчизняному ринку Товариство постачало продукцiю
машинобудування i виконувало монтажнi роботи на виробничих майданчиках багатьох своїх
постiйних замовникiв. Найбiльш великими українськими споживачами в звiтному перiодi були
ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг", ПАТ "Марiупольский металургiйний комбiнат", ПАТ
"Запорiзький завод феросплавiв", ПАТ "Запорiжсталь", ДП "Схiдний гiрничо-збагачувальний
комбiнат", та iншi.
2. Інформація про розвиток емітента
Для досягнення перспективи подальшого розвитку АТ "МБК "ОБЩЕМАШКОНТРАКТ"
знаходиться у постiйному пошуку нових ринкiв збуту, розширеннi кола контрагентiв та
замовникiв, iнтегрує та вдосконалює свою виробничо-господарську дiяльнiсть пiд потреби
сучасностi. Протягом 2018 року постiйно тривав процес модернiзацiї органiзацiйної структури та
бiзнес-процесiв. Товариство працює з чiтким усвiдомленням, що успiшне та процвiтаюче АТ
"МБК "ОБЩЕМАШКОНТРАКТ" необхiдно не лише акцiонерам, але й всiй Українi як стабiльний
платник податкiв, надiйний роботодавець, як активний учасник комплексу вiтчизняного
машинобудування, провiдник незалежностi нашої країни. Керiвництво Товариства продовжує
прикладати всi зусилля для змiцнення позицiй АТ "МБК "ОБЩЕМАШКОНТРАКТ" як одного iз
лiдерiв на ринку фiльтровентиляцiйного, насосного та очисного обладнання в Українi.
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:
Протягом звiтного перiоду АТ "МБК "ОБЩЕМАШКОНТРАКТ" не укладало деривативiв та не
вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв.
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

Завдання та полiтику щодо управлiння фiнансовими ризиками товариство не має.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
У ходi здiйснення господарської дiяльностi Товариство не виявляє схильнiсть до цiнових ризикiв,
кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Власного кодексу корпоративного управлiння в товариствi немає.
В облiковому роцi у своїй дiяльностi Товариство добровiльно застосовувало Принципи
корпоративного управлiння, якi затвердженi Рiшенням НКЦПФР № 955 вiд 22.07.2014р. Текст
Принципiв корпоративного управлiння знаходиться у публiчному доступi на веб-сайтi
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку за посиланням:
https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravln
nya/
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Даних немає
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Даних 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
Даних немає
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

14.04.2018
Дата проведення
100
Кворум зборів
Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах акцiонерiв товариства
Опис
(порядок денний):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї чергових (рiчних) загальних зборiв
акцiонерiв. Прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв.
3.
Розгляд
звiту
Генерального
директора
про
результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора.
4. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзора вiдносно рiчних фiнансових

результатiв дiяльностi Товариства за 2017 рiк та їх затвердження. Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк.
6. Прийняття рiшення про порядок розподiлу прибутку i збиткiв Товариства
за 2017 рiк.
7. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень Ревiзора
Товариства.
8. Прийняття рiшення про не обрання Ревiзора (Ревiзiйної комiсiї)
Товариства.
9. Прийняття рiшення про непоширення положень пункту 2 частини другої
статтi 8 Закону України <Про акцiонернi товариства> на Товариство та про
внесення вiдповiдних змiн до статуту Товариства.
10. Про внесення змiн до статуту Товариства. Затвердження статуту
Товариства в новiй редакцiї. Надання повноважень щодо пiдписання
статуту Товариства в новiй редакцiї та щодо вчинення дiй з його реєстрацiї.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, ринкова
вартiсть майна та/або послуг, що може бути їх предметом перевищує 10
вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi
товариства за 2017 рiк, якi можуть вчинятися Товариством протягом не
бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням
характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
Попереднiй перелiк питань порядку денного чергових загальних зборiв був
затверджений Генеральним директором (наказ №8 вiд 21.02.2018р.). Особи,
що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного чергових
загальних зборiв акцiонерiв Товариства, вiдсутнi. Змiни до перелiку питань
порядку денного не вносились.
За результатами розгляду питань порядку денного по всiм питанням
проголосували "ЗА" - 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв
чергових загальних зборiв. Голосiв, вiдданих
"ПРОТИ" та
"УТРИМУЮСЬ" не було. Голосування на Загальних зборах по свiм
питанням порядку денного проводилось за принципом: "одна акцiя = один
голос".
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв товариства протягом звiтного перiоду
не скликались.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
Даних немає
(зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
акцій

Ні
X
X

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

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення: Даних немає
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість
осіб
0
0
0

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

Ні
X
X
X

Даних немає

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Даних немає
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Даних
немає
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові

Посада

Незалежний член
Так
Ні

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
X
Даних немає
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
строк або не було обрано нового члена
Інше
Даних немає
(зазначити)

X
X

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Даних немає
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
Даних немає
(запишіть)

Ні
X
X
X
X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Генеральний директор (одноосiбний
виконавчий орган)

Функціональні обов'язки
Генеральний директор здiйснює управлiння
поточною дiяльнiстю Товариства.
До компетенцiї Генерального директора
належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з
управлiнням поточною дiяльнiстю
Товариства, крiм питань, що належать до
виключної компетенцiї Загальних зборiв.
Генеральний директор пiдзвiтний Загальним
зборам та органiзовує виконання їх рiшень.
До компетенцiї Генерального директора
належить:
- забезпечення виконання рiшень Загальних
зборiв;
- розробка основних напрямкiв дiяльностi та
розвитку Товариства;
- керiвництво поточною дiяльнiстю
Товариства, затвердження оперативних планiв
роботи та контроль за їх виконанням;
- органiзацiя господарської дiяльностi
Товариства, фiнансування, ведення облiку та
складання звiтностi;
- пiдготовка порядку денного Загальних
зборiв, прийняття рiшення про дату їх
проведення та про включення пропозицiй до
порядку денного, крiм скликання акцiонерами
позачергових Загальних зборiв;

- затвердження форми i тексту бюлетеня для
голосування;
- формування тимчасової лiчильної комiсiї у
разi скликання Загальних зборiв Генеральним
директором;
- прийняття рiшення про проведення чергових
або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно
до цього Статуту;
- призначення реєстрацiйної комiсiї Загальних
зборiв;
- призначення голови та секретаря Загальних
зборiв;
- визначення дати складення перелiку
акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про
проведення Загальних зборiв та мають право
на участь у Загальних зборах вiдповiдно до
закону;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi
мають право на отримання дивiдендiв,
порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
- прийняття рiшення про продаж ранiше
викуплених Товариством акцiй;
- здiйснення контролю за своєчаснiстю
надання (опублiкування) Товариством
достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть
вiдповiдно до законодавства, опублiкування
Товариством iнформацiї про принципи
(кодекс) корпоративного управлiння
Товариства;
- обрання аудитора Товариства та визначення
умов договору, що укладатиметься з ним;
- затвердження рекомендацiй Загальним
зборам за результатами розгляду висновку
зовнiшнього незалежного аудитора
(аудиторської фiрми) Товариства для
прийняття рiшення щодо нього;
- розробка органiзацiйної структури
Товариства;
- попереднiй розгляд питань, що належать до
компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих
питань до зборiв;
- розробка пропозицiй з питань дiяльностi
Товариства для затвердження Загальними
зборами;
- пiдготовка та затвердження положення з
питань оплати працi та мотивацiї працiвникiв
Товариства;
- пiдготовка та подання на затвердження
Загальних зборiв проектiв стратегiчного плану
Товариства, рiчних бiзнес-планiв
(маркетингових та фiнансових), рiчного

бюджету Товариства;
- подання на затвердження Загальним зборам
рiчного звiту i балансу Товариства, висновкiв
незалежного аудитора;
- пiдготовка звiту з виконання основних
напрямiв дiяльностi Товариства;
- затвердження проектiв питань, та проектi
рiшення по кожному питанню проекту
порядку денного, якi виносяться на розгляд
Загальних зборiв, пiдготовка необхiдної
iнформацiї та пропозицiй;
- органiзацiя пiдготовки та забезпечення
проведення Загальних зборiв;
- залучення експертiв до аналiзу окремих
питань дiяльностi Товариства;
- розробка та затвердження правил
внутрiшнього трудового розпорядку, iнших
внутрiшнiх документiв Товариства за
винятком тих, затвердження яких вiднесено до
компетенцiї Загальних зборiв;
- вирiшення кадрових питань Товариства,
затвердження штатного розкладу Товариства,
вирiшення загальних питань добору,
розстановки та перепiдготовки кадрiв;
- визначення розмiрiв посадових окладiв, форм
та систем оплати працi працiвникiв
Товариства та iнших осiб, що залучаються до
роботи згiдно iз законодавством України;
- винесення рiшень про притягнення до
майнової вiдповiдальностi працiвникiв
Товариства;
- органiзацiя поточного контролю за
оперативною дiяльнiстю Товариства;
- право пiдпису довiреностей;
- вiдкриття рахункiв у банкiвських установах;
- видача наказiв та розпоряджень з питань
дiяльностi Товариства;
- розпорядження майном та коштами
Товариства вiдповiдно до цього Статуту та
законодавства України;
- наймання та звiльнення з роботи працiвникiв
Товариства, застосування заходiв заохочення
та дисциплiнарного стягнення;
- розподiл обов'язкiв мiж заступниками
Генерального директора;
- призначення та звiльнення з посади
керiвникiв пiдроздiлiв Товариства;
- призначення на посаду та звiльнення з посади
головного бухгалтера Товариства, заступникiв
Генерального директора, керiвникiв
внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв

Товариства, його фiлiй;
- заслуховування звiтiв керiвникiв дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй та структурних пiдроздiлiв
Товариства i прийняття рiшень по них;
- загальне керiвництво дiяльнiстю
структурних пiдроздiлiв, фiлiалiв та дочiрнiх
пiдприємств Товариства, забезпечення
виконання покладених на них завдань;
- визначення перелiку вiдомостей, що
складають комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть
Товариства, визначення порядку їх
використання та охорони;
- прийняття рiшення про вчинення значних
правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що є його предметом,
становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
- вирiшення питань, що регулюються роздiлом
XVI Закону України "Про акцiонернi
товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу,
видiлу або перетворення Товариства; розробка
умов договору про злиття (приєднання) або
план подiлу (видiлу, перетворення);
пiдготовка для акцiонерiв пояснення до умов
договору про злиття (приєднання) або плану
подiлу (видiлу, перетворення);
- iншi питання, якi випливають з цього
Статуту, законодавства України за винятком
тих, що належать до компетенцiї Загальних
зборiв, або переданi йому за рiшенням
Загальних зборiв.
Опис

Львов Iгор Леонiдович обраний Загальними
зборами на посаду Генерального директора. З
ним укладений контракт, термiн дiї якого безстроковий. Повноваження та обов'язки
Генерального директора визначаються
Статутом Товариства, Законом України "Про
акцiонернi товариства", трудовим договором
та контрактом.

Примітки
Система внутрiшнього контролю i управлiння ризиками в Товариствi будується згiдно з
внутрiшнiми регламентами, запровадженими Генеральним директором, для забезпечення
досягнення визначених цiлей у найбiльш ефективний, результативний та економний спосiб з
урахуванням принципу прозоростi, упередження потенцiйних подiй, якi негативно впливають на
досягнення цiлей Товариства. Об'єктами внутрiшнього контролю є адмiнiстративнi,
фiнансово-господарськi, технологiчнi та iншi процеси, здiйснення яких забезпечується
структурними пiдроздiлами та працiвниками Товариства в межах визначених повноважень та
вiдповiдальностi. Внутрiшнiй контроль будується на принципах: законностi, об'єктивностi,

вiдповiдальностi та розподiлу повноважень, методологiчної єдностi, збалансованостi,
превентивностi, вiдкритостi.
Структура внутрiшнього контролю складається з наступних компонентiв:
внутрiшнє середовище;
визначення цiлей;
iдентифiкацiя ризикiв;
оцiнювання ризикiв;
управлiння ризиками;
заходи контролю;
органiзацiя iнформацiйного та комунiкацiйного обмiну;
монiторинг.
Генеральний директор органiзовує та забезпечує ефективне функцiонування системи
внутрiшнього контролю в Товариствi, та його фiлiї. Суб'єкти внутрiшнього контролю виконують
вiдповiднi функцiї, процеси та операцiї в межах повноважень та вiдповiдальностi, визначених в
наказах Генерального директора. Працiвники суб'єктiв внутрiшнього контролю виконують
функцiї, процеси та операцiї в межах повноважень та вiдповiдальностi, визначених посадовими
iнструкцiями, затвердженими у встановленому порядку. Керiвники вiддiлiв та структурних
пiдроздiлiв проводять внутрiшнi аудити, надають методологiчну допомогу виконавцям, надають
оцiнку функцiонуванню системи внутрiшнього контролю в межах повноважень, визначених
посадовими iнструкцiями, надаючи керiвникам суб'єктiв внутрiшнього контролю об'єктивнi i
незалежнi висновки щодо її удосконалення.
Ризики класифiкуються за категорiями та видами. За категорiями ризики подiляються на зовнiшнi
та внутрiшнi.
У розрiзi категорiй ризики подiляються на види, а саме:
до зовнiшнiх ризикiв належать: законодавчi, операцiйно-технологiчнi та
програмно-технiчнi;
до внутрiшнiх ризикiв належать: операцiйно-технологiчнi, програмно-технiчнi, кадровi та
фiнансово-господарськi.
За ймовiрнiстю виникнення ризики оцiнюються за критерiями: низької ймовiрностi виникнення,
середньої ймовiрностi виникнення, високої ймовiрностi виникнення.
Ефективне управлiння ризиками передбачає здiйснення аналiзу дiяльностi, збiр, систематизацiю
та аналiз iнформацiї, розроблення суб'єктами внутрiшнього контролю планiв з реалiзацiї заходiв
контролю та монiторингу впровадження їх результатiв.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 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?
Загальн
Виконав
Не
Наглядов
і збори
чий
належит
а рада
акціоне
орган
ь до

рів

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

компете
нції
жодного
органу

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

ні

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

товариства
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформаці
я
оприлюдн
юється в
загальнод
оступній
інформаці
йній базі
даних
Національ
ної комісії
з цінних
Документи
Інформаці
паперів та надаються
Копії
я
фондового
для
докумен розміщуєт
Інформація
ринку про ознайомлен
тів
ься на
Інформація про
розповсюджує
ринок
ня
надають
власній
діяльність акціонерного
ться на
цінних
безпосеред
ся на
інтернет-с
товариства
загальних
паперів
ньо в
запит
торінці
зборах
або через акціонерно акціонер акціонерн
особу, яка
му
а
ого
провадить товаристві
товариства
діяльність
з
оприлюдн
ення
регульова
ної
інформації
від імені
учасників
фондового
ринку
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
так
так
так
так
ні
відсотками та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
так
так
так
так
ні
товариства
Статут та внутрішні
так
ні
так
так
ні
документи
Протоколи загальних
так
ні
так
так
ні
зборів акціонерів після

їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

ні

так

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Інше
Нiякi iншi органи товариства не приймали рiшення про затвердження
(зазначити)
зовнiшнього аудитора.
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 10
X
відсотками голосів
Інше
Згiдно з планом роботи, перед проведенням Загальних зборiв акцiонерiв
(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

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з

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

1
2

Челядiн Олександр Михайлович
Межебовський Iгор Валерiйович

торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
2409110179
2441700678

50
50

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

Кількість акцій
з обмеженнями

165 934

0

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

Обмеженя прав участi i голосування
акцiонерiв на загальних зборах
вiдсутнi

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
Генеральний директор згiдно статуту товариства обирається та звiльняється з посади за рiшенням
загальних зборiв акцiонерiв.
Додатковi винагороди та компенсацiї, якi мають бути виплаченi Генеральному директору
товариства при його звiльненнi, крiм передбачених законодавством про працю, вiдсутнi.
Головний бухгалтер товариства призначається та звiльняється з посади за наказом Генерального
директора вiдповiдно до норм чинного законодавства. Повноваження посадових осiб
визначаються трудовими договорами, правилами внутрiшнього трудового розпорядку та
посадовими iнструкцiями..
Додатковi винагороди та компенсацiї, якi мають бути виплаченi головному бухгалтеру
товариства при його звiльненнi, крiм передбачених законодавством про працю, вiдсутнi.
9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження Генерального директора визначенi в статутi товариства та в трудовому контрактi,
який укладається iз ним.
Повноваження посадових осiб визначаються трудовими договорами, укладеними iз ними,
правилами внутрiшнього трудового розпорядку та посадовими iнструкцiями.
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
?????

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Даних немає

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

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи

Місцезнаходження

Кількість акцій
(шт.)

Кількість акцій
(шт.)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Челядiн Олександр Михайлович
Межебовський Iгор Валерiйович
Усього

67 575
67 575
135 150

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
50
50
100

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
67 575
0
67 575
0
135 150
0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

Акцiя проста iменна

135 150

10,00

Права та обов'язки
Згiдно Закону України "Про цiннi папери та фондовий
ринок" простi акцiї надають їх власникам право на
отримання частини прибутку акцiонерного товариства у
виглядi дивiдендiв, на участь в управлiннi акцiонерним
товариством, на отримання частини майна акцiонерного
товариства у разi його лiквiдацiї та iншi права,
передбаченi законом, що регулює питання створення,
дiяльностi та припинення акцiонерних товариств.
Простi акцiї надають їх власникам однаковi права.
Простi акцiї не пiдлягають конвертацiї у привiлейованi
акцiї або iншi цiннi папери акцiонерного товариства.
Надання будь-яких гарантiй щодо отримання доходу
(дивiдендiв) за простими акцiями забороняється.
Права та обов'язки акцiонерiв зазначенi в статутi
товариства.
Кожна проста акцiя надає акцiонеру однакову
сукупнiсть прав, включаючи право:
1) брати участь в управлiннi Товариством (через участь
та голосування на Загальних зборах особисто або через
своїх представникiв) в порядку, встановленому цим
Статутом та законодавством України;
2) одержувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть
Товариства, без обмеження доступу до фiнансової
звiтностi Товариства та його внутрiшнiх положень;
3) виходу iз Товариства шляхом вiдчуження належних
акцiонеру акцiй на користь iнших юридичних та
фiзичних осiб без попереднього iнформування та (або)
отримання на це дозволу iнших акцiонерiв або
Товариства;
4) брати участь у розподiлi прибутку Товариства та
одержувати його частину (дивiденди);
5) на переважне придбання додатково випущених
Товариством акцiй (крiм випадку прийняття загальними
зборами рiшення про невикористання такого права) у
порядку, встановленому законодавством;
6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всiх або

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
Немає

частини належних йому акцiй у випадках та в порядку,
передбачених чинним законодавством України та
внутрiшнiми документами Товариства;
7) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його
майна або вартостi такої вiдповiдної частини майна
Товариства;
8) укладати договiр мiж акцiонерами Товариства,
предмет, форма та змiст якого передбаченi ст. 26-1
Закону України "Про акцiонернi товариства";
9) видавати безвiдкличну довiренiсть, яка передбачена
ст. 26-2 Закону України "Про акцiонернi товариства";
10) реалiзовувати iншi права, встановленi цим Статутом
та законодавством України.
Переважним правом акцiонерiв визнається право
акцiонера - власника простих акцiй придбавати
розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно
частцi належних йому простих акцiй у загальнiй
кiлькостi простих акцiй.
Переважне право обов'язково надається акцiонеру власнику простих акцiй у процесi емiсiї Товариством
простих акцiй (крiм випадку прийняття Загальними
зборами рiшення про невикористання такого права) у
порядку, встановленому ст.27 Закону України "Про
акцiонернi товариства".
У разi включення до порядку денного Загальних зборiв
питання про невикористання переважного права
акцiонерiв на придбання акцiй додаткової емiсiї у
процесi їх емiсiї виконавчий орган товариства повинен
представити на таких зборах письмовий звiт, що мiстить
пояснення причин невикористання зазначеного права.
Рiшення про невикористання переважного права
акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у
процесi їх розмiщення приймається бiльш як 95
вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi,
якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
Товариство забезпечує кожному акцiонеру доступ до
документiв товариства.
Акцiонери - власники простих акцiй Товариства поряд
iз обов'язками, обумовленими Статутом Товариства та
нормами чинного законодавства, зобов'язанi:
1) дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх
документiв Товариства;
2) виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв,
iнших органiв Товариства;

3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у
тому числi пов'язанi з майновою участю;
4) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що
передбаченi цим Статутом;
5) не розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.
Акцiонери можуть також мати iншi обов'язки,
встановленi чинним законодавством України.
Примітки:
Товариство не здiйснювало випуск привiлейованих акцiй

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
04.06.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
37/04/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

3
4
5
6
7
8
9
Днiпропетровське
UA4000072060 Акція проста Бездокумент
10
135 150
1 351 500
територiальне
бездокумента арні іменні
управлiння Державної
рна іменна
комiсiї з цiнних
паперiв та фондового
ринку
Всi акцiї товариства розмiщенi мiж акцiонерами товариства.
Спосiб розмiщення цiнних паперiв - закритий.
Статутний капiтал сплачений на 100%.
Торгiвля цiнними паперами товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх, бiржових та позабiржових ринках не здiйснювалася.
Факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах емiтент не має.
Протягом звiтного року додаткового випуску i розмiщення цiнних паперiв товариства не було.

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)
10
100

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
10.06.2010

2
37/04/1/10

3
UA4000072060

4
135 150

5
10

6
135 150

Опис:
Всi акцiї емiтента розмiщенi мiж його акцiонерами.
Статутний капiтал сплачений на 100%.
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх, бiржових та позабiржових ринках не здiйснювалася.
Факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах емiтент не має.
Протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював додаткової емiсiї акцiй.

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими
обмежено
(шт.)
7
0

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

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

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на початок на кінець
періоду
періоду
18 655
19 030
14 907
15 444
1 199
1 105
126
67
2 334
2 334
89
80
0

0

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

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на початок на кінець
періоду
періоду
18 655
19 030
14 907
15 444
1 199
1 105
126
67
2 334
2 334
89
80
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 655
19 030
0
0
18 655
19 030
Термiни та умови користування основними засобами вiдповiдають
вимогам, визначеним у ст. 145 Податкового кодексу України. Первiсна
вартiсть основних засобiв - 25141 тис. грн. Ступiнь зносу основних
засобiв - 24,30%. Ступiнь використання основних засобiв - 100% Сума
нарахованого зносу - 6111 тис. грн. Суттєвi змiни у вартостi основних
засобiв зумовлено їх використанням. Iнформацiя про всi обмеження на
використання майна емiтента - обмежень немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
23 227
18 785
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
1 352
1 352
Скоригований статутний капітал
1 352
1 352
(тис.грн)
Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та
Опис
звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi
чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв
фiнансової звiтностi).
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи =
(Необоротнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв + Оборотнi активи) - (Довгостроковi
зобов'язання + Поточнi зобов'язання + Забезпечення наступних виплат i платежiв + Доходи
майбутнiх перiодiв).
Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв звiтного перiоду (23227.000 тис. грн. ) та
розрахункова вартiсть чистих активiв попереднього перiоду (18785.000 тис.грн.) бiльше
скоригованого статутного капiталу (1352.000 тис. грн. ), що вiдповiдає вимогам п.3 статтi
155 Цивiльного кодексу України, оскiльки розрахункова вартiсть чистих активiв є
бiльшою вiд скоригованого статутного капiталу товариства.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Кредитний договiр №131118-МКЛВ
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
839

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

13.11.2018
X

839
0

21
X

15.07.2019
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

603

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
75 847
X
X
X
77 289
X
X
Товариство зобов'язань за облiгацiями не має.
Товариство зобов'язань за iпотечними цiнними паперами немає.
Товариство зобов'язань за сертифiкатами ФОН не має.
Товариство зобов'язань за векселями не має.
Товариство зобов'язань за iншими цiнними паперами (у тому
числi за похiдними цiнними паперами) не має.
Товариство зобов'язань за фiнансовими iнвестицiями в
корпоративнi права не має.
Товариство зобов'язань за фiнансової допомоги на зворотнiй
основi не має.

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

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"АУДИТОРСЬКА ФIРМА
"АМК-СЕРВIС"
Приватне підприємство
24231715
49000, Україна, Дніпропетровська обл.,
мiсто Днiпро, вул. Грушевського, 9, к.3
1532
Аудиторська палата України
25.01.2001

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

+380567859513
+380567859513
КВЕД 69.20 Дiяльнiсть у сферi
бухгалтерського облiку й аудиту;
консультування з питань оподаткування
ПРИВАТНЕ
ПIДПРИЄМСТВО
"АУДИТОРСЬКА
ФIРМА
"АМК-СЕРВIС" вiдноситься до осiб, якi
надають аудиторськi послуги емiтенту.
Згiдно даних, якi мiстяться на веб-сайтi
Мiнiстерства юстицiї України за
посиланням:
https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/,
приватне пiдприємство "Аудиторська
фiрма "АМК-Сервiс" здiйснює такi види
дiяльностi:
Код КВЕД 69.20 Дiяльнiсть у сферi
бухгалтерського облiку й аудиту;
консультування з питань оподаткування
(основний);
Код КВЕД 69.10 Дiяльнiсть у сферi
права;
Код КВЕД 70.22 Консультування з
питань комерцiйної дiяльностi й
керування.
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
"АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ
IНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО
РИНКУ УКРАЇНИ"
Державна організація (установа, заклад)
21676262
03150, Україна, мiсто Київ, вул.
Антоновича, будинок 51, офiс 1206
Свiдоцтво DR/00001/A
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
18.02.2019
+380444983815/16
+380444983815/16
КВЕД 84.13 Регулювання та сприяння
ефективному веденню економiчної
дiяльностi (основний)
ДЕРЖАВНА
УСТАНОВА
"АГЕНТСТВО
З
РОЗВИТКУ
IНФРАСТРУКТУРИ
ФОНДОВОГО
РИНКУ УКРАЇНИ" вiдноситься до осiб,
якi мають право провадити дiяльнiсть з
надання iнформацiйних послуг на
фондовому ринку, та нанає зазначенi
послуги емiтенту.
Згiдно даних, якi мiстяться на веб-сайтi

Мiнiстерства юстицiї України за
посиланням:
https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/,
ДЕРЖАВНА
УСТАНОВА
"АГЕНТСТВО
З
РОЗВИТКУ
IНФРАСТРУКТУРИ
ФОНДОВОГО
РИНКУ УКРАЇНИ" здiйснює такi види
дiяльностi:
Код КВЕД 82.30 Органiзування
конгресiв i торговельних виставок;
Код КВЕД 84.13 Регулювання та
сприяння
ефективному
веденню
економiчної дiяльностi (основний);
Код КВЕД 58.13 Видання газет;
Код КВЕД 62.02 Консультування з
питань iнформатизацiї;
Код КВЕД 63.11 Оброблення даних,
розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i
пов'язана з ними дiяльнiсть;
Код КВЕД 69.10 Дiяльнiсть у сферi
права.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МIЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦIЇ
"ОБЩЕМАШКОНТРАКТ"
Дніпропетровська область, Жовтневий р-н

Дата

КОДИ
01.01.2018

за ЄДРПОУ

21926262

Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Неспеціалізована оптова торгівля
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 40
Адреса, телефон: 49005 мiсто Днiпро, вул. Сiмферопольська, буд.17, (0562) 356626,
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1210136900
230
46.90

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

0
0
(0)
0
18 655
23 456
( 4 801 )
0
0
(0)
0
0
(0)

0
0
(0)
0
19 030
25 141
( 6 111 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

179
0
0
0
0

179
0
0
0
0

1065

0

0

1090

0

0

Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
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
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви

1095

18 834

19 209

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

27 553
442
0
0
27 111
0
0
0

32 931
415
0
0
32 516
0
0
0

1125

7 330

41 081

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

2 811
1 204
0
0
0
275
0
1 444
0
1 444
7
0

1 320
14
0
0
0
303
0
5 478
0
5 478
7
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
17
40 641

0
0
0
0
173
81 307

1200

0

0

1300

59 475

100 516

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435

1 352
0
0
17
0
0
494
16 922
(0)
(0)
0

1 352
0
0
17
0
0
494
21 364
(0)
(0)
0

Код
рядка

Усього за розділом I
1495
18 785
23 227
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
резерв незароблених премій
1533
0
0
інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
0
0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
0
839
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
товари, роботи, послуги
1615
39 776
72 743
розрахунками з бюджетом
1620
145
603
у тому числі з податку на прибуток
1621
137
594
розрахунками зі страхування
1625
0
8
розрахунками з оплати праці
1630
0
43
одержаними авансами
1635
100
1 029
розрахунками з учасниками
1640
0
0
із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
191
142
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
478
1 882
Усього за розділом IІІ
1695
40 690
77 289
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
0
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
59 475
100 516
Примітки: Баланс товариства складено у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про бухгалтерський
облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" та Нацiональними П(С)БО: №1 "Загальнi вимоги до фiнансової
звiтностi в Українi", №2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013
№ 73 з урахуванням змiн i доповнень.
При складаннi звiту товариство керувалося принципами: повноти висвiтлення, обачностi, автономностi,
послiдовностi, безперервностi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, превалювання сутностi над
формою, iсторичної (фактичної) собiвартостi, єдиного грошового вимiрника, перiодичностi.
Керівник

Львов Iгор Леонiдович

Головний бухгалтер

Биковська Людмила Анатолiївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МIЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦIЇ
"ОБЩЕМАШКОНТРАКТ"

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

21926262

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

74 386

47 183

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 57 297 )
(0)

( 36 184 )
(0)

2090

17 089

10 999

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
3 495

0
0
0
373

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 8 331 )
( 3 047 )
( 3 775 )

( 6 581 )
( 438 )
( 2 171 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

5 431

2 182

2195
2200

(0)
0

(0)
0

Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

10
0
0
( 17 )
(0)
(0)
0

16
0
0
(0)
(0)
(0)
0

2290

5 424

2 198

2295
2300

(0)
-982

(0)
-416

2305

0

0

2350

4 442

1 782

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
4 442

0
1 782

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
1 081
Витрати на оплату праці
2505
3 182
Відрахування на соціальні заходи
2510
705
Амортизація
2515
1 319
Інші операційні витрати
2520
8 866
Разом
2550
15 153
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605

3
135 150
135 150

За аналогічний
період
попереднього
року
4
334
2 262
504
1 312
4 778
9 190
За аналогічний
період
попереднього
року
4
135 150
135 150

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
32,867180
13,185350
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
2615
32,867180
13,185350
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: Фiнансова звiтнiсть товариства складена за принципом ведення бухгалтерського облiку за
iсторичною собiвартiстю та у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi" та "Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi" (П(С)БО.
Звiт про фiнансовi результати складений у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про бухгалтерський
облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" та Нацiональними П(С)БО: № 1 "Загальнi вимоги до фiнансової
звiтностi", №3 "Звiт про фiнансовi результати", № 9 "Запаси", №15 "Дохiд", №16 "Витрати", затвердженого
наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 № 73 з урахуванням змiн i доповнень.
Керівник

Львов Iгор Леонiдович

Головний бухгалтер

Биковська Людмила Анатолiївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МIЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦIЇ
"ОБЩЕМАШКОНТРАКТ"

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

21926262

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

37 814
0
0
24
0
1 029
836

56 090
0
0
5
0
100
3 339

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
17 368
0
0
0
0

0
48
0
0
0
0

3100
3105
3110
3115
3116

( 48 071 )
( 2 607 )
( 705 )
( 1 216 )
( 525 )

( 44 654 )
( 1 832 )
( 503 )
( 505 )
(0)

3117

(0)

(0)

3118

( 691 )

( 505 )

3135
3140
3145

( 1 320 )
( 274 )
(0)

( 2 807 )
(5)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
(0)
2 878

(0)
( 323 )
8 953

фінансових інвестицій
3200
0
0
необоротних активів
3205
0
0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
10
16
дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
3235
0
0
господарської одиниці
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
(0)
(0)
необоротних активів
3260
( 1 251 )
( 855 )
Виплати за деривативами
3270
(0)
(0)
Витрачання на надання позик
3275
(0)
(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої
3280
(0)
(0)
господарської одиниці
Інші платежі
3290
(0)
(0)
3295
-1 241
-839
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
11 023
180
Надходження від продажу частки в дочірньому
3310
0
0
підприємстві
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
(0)
(0)
Погашення позик
3350
( 8 609 )
( 7 542 )
Сплату дивідендів
3355
(0)
(0)
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 17 )
(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
(0)
(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому
3370
(0)
(0)
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
3375
(0)
(0)
дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
(0)
(0)
3395
2 397
-7 362
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3400
4 034
752
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
3405
1 444
692
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
5 478
1 444
Примітки: "Звiт про рух грошових коштiв" складено у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про
бухгалтерський облiк в Українi", Нацiональними П(С)БО: № 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi",
№4 "Звiт про рух грошових коштiв", затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013
№ 73, з урахуванням змiн i доповнень.
Звiт побудовано iз застосуванням прямого методу. Грошовi потоки поданi в розрiзi трьох видiв дiяльностi:
операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової.
Керівник

Львов Iгор Леонiдович

Головний бухгалтер

Биковська Людмила Анатолiївна

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МIЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦIЇ
"ОБЩЕМАШКОНТРАКТ"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

21926262

Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам

2
4000
4005

3
1 352
0

4
0
0

5
17
0

6
494
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
16 922
0

4010
4090
4095

0
0
1 352

0
0
0

0
0
17

0
0
494

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
18 785
0

0
0
16 922

0
0
0

0
0
0

0
0
18 785

0

4 442

0

0

4 442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Спрямування прибутку до
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
капіталу
Сума чистого прибутку,
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
матеріальне заохочення
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
капіталу
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Анулювання викуплених
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Вилучення частки в капіталі
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
4290
0
0
0
0
0
0
0
0
Придбання (продаж)
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
4295
0
0
0
0
4 442
0
0
4 442
Разом змін у капіталі
4300
1
352
0
17
494
21
364
0
0
23
227
Залишок на кінець року
Примітки: Звiт про власний капiтал товариства складено у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк в Українi", Нацiональними
П(С)БО: № 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", № 5 "Звiт про власний капiтал", затвердженими наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд
07.02.2013 № 73 з урахуванням змiн i доповнень.
Звiт побудовано iз застосуванням прямого методу. Грошовi потоки поданi в розрiзi трьох видiв дiяльностi: операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової.
Керівник

Львов Iгор Леонiдович

Головний бухгалтер

Биковська Людмила Анатолiївна

XV. Відомості про аудиторський звіт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)
Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від
висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

11
12

Приватне пiдприємство
"Аудиторська фiрма "АМК-Сервiс"
24231715
м. Днiпро, вул. Грушевського, 9, к.3
1532
номер: 0621, дата: 29.09.2016
з 01.01.2018 по 31.12.2018
02 - із застереженням
Даних немає
номер: 11-АО, дата: 20.04.2019
дата початку: 28.02.2019, дата
закінчення: 18.04.2019
18.04.2019
55 000,00

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
13 Текст аудиторського звіту
Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "АМК-Сервiс", iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ
24231715, м. Днiпро, вул. Грушевського, 9, к 3, зареєстроване 25.03.1996р. Виконавчим
комiтетом Днiпропетровської мiської Ради, Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв
аудиторської дiяльностi - 1532, Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0621,
вiдповiдно до рiшення АПУ вiд 29.09.2016 р. № 330/4 чинне до 31.12.2021р.,тел./факс (056)
785-95-13.

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фiнансової звiтностi
приватного акцiонерного товариства
"Мiжгалузева база комплектацiї "Общемашконтракт"
станом на 31 грудня 2018року

Акцiонерам, керiвництву
"МIЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦIЇ "ОБЩЕМАШКОНТРАКТ"
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Думка
Ми, Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "АМК-Сервiс", провели аудит фiнансової
звiтностi приватного акцiонерного товариства "Мiжгалузева база комплектацiї
"Общемашконтракт", iдентифiкацiйний код 21926262 (далi - Товариство), що складається зi
звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2018 р., звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у
власному капiталi та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i
примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик (далi
- фiнансова звiтнiсть)
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз
застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, складена в усiх суттєвих
аспектах вiдповiдно Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України
та надає правдиву та неупереджену iнформацiю про фiнансовий стан Товариства на 31 грудня
2018р., його результати дiяльностi та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною
датою, та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть
в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi.

Основа для думки iз застереженням
Згiдно п.13ПСБО 11 "Зобов'язання", слiд визнавати забезпечення, якщо суб'єкт господарювання
має iснуюче зобов'язання для виконання якого необхiдно буде вибуття ресурсiв. Товариству
нараховано штрафнi санкцiї управлiнням Держпрацi у Днiпропетровськiй областi у сумi 1229
тис. грн. за порушення законодавства про працю, якi оскаржуються у судi, проте щодо санкцiй
у розмiрi 148 тис. грн. iснує висока ймовiрнiсть несприятливого результату. Якби Товариство
створило резерв на покриття майбутнiх втрат за судовими позовами, фiнансовий результат та
власний капiтал зменшилися б за звiтний перiод на 148 тис. грн., забезпечення збiльшилося б
на 148 тис. грн.

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту.
Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з етичними вимогамиКодексу етики
професiйних бухгалтерiв, виданого Радою з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв,
застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки
з етики вiдповiдно до цих вимог, визначенi чинним законодавством України, зокрема, Законами
"Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", "Про акцiонернi товариства".

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки.

Наш пiдхiд до аудиту
Ми виконали аудит з урахуванням структури компанiї, процесiв бухгалтерського облiку та
внутрiшнього контролю, а також галузi, в якiй вона здiйснює дiяльнiсть.

Обсяг аудиту
Ми спланували аудит, визначаючи суттєвiсть та оцiнюючи ризики суттєвого викривлення у
фiнансовiй звiтностi. Зокрема, ми розглянули дiлянки, що потребують суб'єктивних суджень
управлiнського персоналу, наприклад, стосовно значних облiкових оцiнок, якi передбачають
формування припущень та розгляду майбутнiх подiй, якi за своєю суттю є невизначеними.
Ми також розглянули ризик подолання управлiнським персоналом компанiї системи
внутрiшнього контролю, включаючи, помiж iншого, питання щодо наявностi ознак
упередженостi, яке створює ризик суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства.

Суттєвiсть
На обсяг нашого аудиту вплинуло застосування суттєвостi. Метою нашої аудиторської думки є
надання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень
внаслiдок шахрайства чи помилки. Викривлення вважаються суттєвими, якщо об?рунтовано
очiкується, що вони, окремо або в сукупностi, можуть вплинути на економiчнi рiшення
користувачiв, якi приймаються на основi фiнансової звiтностi.
На основi нашого професiйного судження ми визначили певнi кiлькiснi пороги суттєвостi,
включаючи загальну суттєвiсть на рiвнi фiнансової звiтностi в цiлому, як пояснюється далi.
Вони, разом з якiсними мiркуваннями, допомогли нам визначити обсяг нашого аудиту та
характер, час та масштаб наших аудиторських процедур, а також оцiнити вплив викривлень,
окремо та у сукупностi, на фiнансову звiтнiсть в цiлому.

Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш
значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання
розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при
формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому
звiтi.

Iнша iнформацiя у рiчному звiтi
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю у рiчному звiтi.
Iнша iнформацiя складається з всiєї iнформацiї, наведеної у Рiчнiй iнформацiй емiтента цiнних
паперiв (рiчному звiтi) за 2018 рiк, складеному згiдно вимог Закону України "Про цiннi папери
та фондовий ринок", що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
вiдповiдно до "Положення про розкриттяiнформацiї емiтентами цiнних паперiв",
затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд
03.12.2013 № 2826 але не включає фiнансову звiтнiсть та наш аудиторський звiт щодо неї.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. Нашу думку щодо Звiту
про корпоративне управлiння, який є складовою частиною Рiчного звiту емiтента, викладено в
роздiлi "Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв".

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з
вищезазначеною iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть
мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час
аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на
основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої
iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.
Ми не виявили фактiв невiдповiдностi та викривлень, якi потрiбно було б включити до звiту.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями,
за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї
фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi", Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України (далi
- ПСБО), та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає
потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де
це застосовне, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
фiнансового звiтування Компанiї.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,
що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА) завжди
виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом
шахрайства або помилки та вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як
об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що
приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
"iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi
ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство
може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування
заходами внутрiшнього контролю.
"отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства.
"оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i
вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом.
"доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення
про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих
аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов,
якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть.
Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi
привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй
звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi
висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора.
Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити товариство припинити свою дiяльнiсть на
безперервнiй основi.
"оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями
iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її
складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями,
iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi результати аудиту,
включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час
аудиту.

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
1.Звiт щодо вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006
№3480-IV
На виконання вимог частини третьої статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий
ринок" ми розглянули iнформацiю, наведену Товариством у Звiтi про корпоративне
управлiння за 2018 рiк.
Вiдповiдальнiсть за складання, змiст та подання рiчного звiту про корпоративне управлiння
несе управлiнський персонал Товариства. Ця вiдповiдальнiсть включає створення,
впровадження та пiдтримування внутрiшнього контролю, необхiдного для того, щоб звiт про
корпоративне управлiння не мiстив суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства чи помилок, а
також за визначення, впровадження, адаптацiю та пiдтримку систем управлiння, необхiдних
для пiдготовки рiчного звiту про корпоративне управлiння.
Наша перевiрка цiєї iнформацiї, що мiститься у звiтi про корпоративне управлiння, проведена з
метою формування думки щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статтi 401, а
також з метою перевiрки iнформацiї, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статтi 401. Ми
виконали цю перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами завдань з надання впевненостi,
що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї. Перевiрка обмежена виконанням
процедур, якi залежать вiд характеру цiєї iнформацiї, а саме:
ознайомлення з iнформацiєю, наведеною у звiтi про корпоративне управлiння, з метою
визначити, чи всю iнформацiю розкрито у цьому звiтi згiдно з вимогами статтi 401 Закону
України "Про цiннi папери та фондовий ринок", а також рiшення НКЦПФР вiд 03.12.2013
№2826 "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв";
запити персоналу Товариства, вiдповiдальному за пiдготовку звiту про корпоративне
управлiння, з метою отримати розумiння процедур товариства по збору та пiдтвердженню
даних та iнформацiї, наведеної у звiтi про корпоративне управлiння;
огляд документацiї, що пiдтверджує iнформацiю, наведену у звiтi про корпоративне
управлiння (юридичних документiв, протоколiв загальних зборiв акцiонерiв та засiдань
правлiння за 2018 рiк, внутрiшнiх положень, звiтiв пiдроздiлу внутрiшнього контролю або
внутрiшнього аудиту тощо);
порiвняння iнформацiї з нашим знанням Товариства, отриманим пiд час виконання
аудиту фiнансової звiтностi
отримання письмових пояснень (запевнень) вiд осiб, вiдповiдальних за складання та
затвердження звiту про корпоративне управлiння.
Ми розглянули iнформацiю, що включається до складу Звiту про корпоративне управлiння
Товариства за 2018 рiк, пiдготовлену згiдно вимог п.п.1-4 частини 3 статтi 401 Закону України
"Про цiннi папери та фондовий ринок", а саме:
посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство,
розмiщеного на власнiй веб-сторiнцi Товариства в мережi Iнтернет, та його основнi принципи

викладенi за посиланням:http://www.omk.dp.ua/partners/ ;
iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис
прийнятих на зборах рiшень;
персональний склад наглядової ради емiтента, iнформацiю про проведенi засiдання та
загальний опис прийнятих на них рiшень.
Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi до зазначених вимог та викривлень, якi б
необхiдно було включити до звiту.
Ми перевiрили iнформацiю, що включається до складу Звiту про корпоративне управлiння
Товариства за 2018 рiк, пiдготовлену згiдно вимог п.п.5-9 частини 3 статтi 401 Закону України
"Про цiннi папери та фондовий ринок", а саме:
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.

На нашу думку, вищезазначена iнформацiя, що включається до складу звiту про корпоративне
управлiння Товариства за 2018 рiк розкрита вiдповiдно до вимог п.п.5-9 частини 3 статтi 401
Закону "Про цiннi папери та фондовий ринок", в усiх суттєвих аспектах.

Основнi вiдомостi про суб'єкта аудиторської дiяльностi, що провiв аудит

Найменування
Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "АМК-Сервiс",
iдентифiкацiйний код 24231715, Мiсцезнаходження: м. Днiпро, вул. Грушевського, 9, к 3.
ПП "АФ "АМК-Сервiс" включена до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, що
оприлюднюється у мережi Iнтернет на веб-сторiнцi Аудиторської палати України
https://www.apu.com.ua/, за №1532 у наступнi роздiли: Роздiл "Суб'єкти аудиторської
дiяльностi", Роздiл "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий
аудит фiнансової звiтностi", Роздiл "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право
проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний
iнтерес"
Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є
аудитор Передистий Сергiй В'ячеславович.

Аудитор

С. В. Передистий

Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та
суб'єктiв аудиторської дiяльностi - 101010

ПП "Аудиторська фiрма "АМК-Сервiс"
Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та
суб'єктiв аудиторської дiяльностi - 1532

Директор ПП АФ "АМК-Сервiс"

М.К. Шульман

Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та
суб'єктiв аудиторської дiяльностi -101011

18 квiтня 2019 року
м. Днiпро, вул. Грушевського, буд. 9, кв.3

XVI. Твердження щодо річної інформації
Генеральний директор Товариства стверджує про те, що, наскiльки це йому вiдомо, рiчна
фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що
вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть",
мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан,
прибутки та збитки емiтента, а також про те, що рiчний звiт керiвництва включає достовiрне та
об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частин першої та другої статтi 40.1 Закону "Про
цiннi папери та фондовий ринок".
Генеральний директор I.Л. Львов

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні

папери, що виникала протягом періоду

1
14.04.2018

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
16.04.2018

14.04.2018

16.04.2018

Дата
виникнення
події

Вид інформації

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

