Титульний аркуш
19.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 301/19
(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).
В,о. директора

Гребенюк С.В.

(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 "Завод обважнювачiв"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00136751
4. Місцезнаходження: 85114, УКРАЇНА, Донецька обл., м. Костянтинiвка, вул. Олекси Тихого,
99
5. Міжміський код, телефон та факс: (06272) 43596, (06272) 42945
6. Адреса електронної пошти: kzu@kzu.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): ,
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://kzu.com.ua/
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
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- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
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заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Через незалежні від Товариства технічні причини у стислі строки неможливо було підготувати
річну інформацію для подання на затвердження Наглядовій раді, а також, враховуючи
неможливість через організаційні причини терміново скликати засідання Наглядової ради,
річну інформацію не було затверджено перед розміщенням, а буде затверджено на
найближчому засіданні Наглядової ради.
Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi та Iнформацiя щодо
посади корпоративного секретаря не надається, тому що вiдповiдно до вимог Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї не вимагається
для приватних акцiонерних товариств.

Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надається, тому що Товариство
не приймало участi в створеннi юридичних осiб.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не проводить
рейтингову оцiнку.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам
емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що таких виплат у звiтному перiодi не було.
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв) не
надається, тому що на кiнець звiтного перiоду засновник не є акцiонером Товариства.
Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що змiни
таких акцiонерiв у звiтному перiодi не було.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй та Iнформацiя
про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями
акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною
пороговому значенню пакета акцiй, не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не
розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не
випускало iншi цiннi папери.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало
похiднi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що
Товариство не випускало боргових цiнних паперiв та приватнi акцiонернi товариства не
розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не надається,
тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових
облiгацiй та приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента не надається, тому що Товариство не випускало 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 надається, тому що працiвники не володiють
акцiями Товариства.

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 надається, тому що в Товариствi вiдсутнi 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.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не надається, тому
що в Товариствi дивiденти та iншi доходи в звiтному перiодi не виплачувались.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв, Iнформацiя вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв,
щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi
товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює
заiнтересованiсть, не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не розкривають
зазначену iнформацiю.
Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової
звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) не надається, тому що Товариство не
проводило аудит фiнансової звiтностi.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), не надається, тому що
Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв та приватне акцiонерне
товариство не розкриває дану iнформацiю.
Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, не надається, тому що така iнформацiя не є наявна в Товариствi.
Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб,
якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi будь-якi
договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють
контроль над емiтентом.
Iнформацiя, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало
iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Завод обважнювачiв"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серiя ААБ №494693
3. Дата проведення державної реєстрації
26.12.1995
4. Територія (область)
Донецька обл.
5. Статутний капітал (грн)
81633,97
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)
360
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
23.99 - ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МIНЕРАЛЬНИХ ВИРОБIВ, Н. В. I. У.
20.14 - ВИРОБНИЦТВО IНШИХ ОСНОВНИХ ОРГАНIЧНИХ ХIМIЧНИХ РЕЧОВИН
23.51 - ВИРОБНИЦТВО ЦЕМЕНТУ
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ "ПУМБ" м.Київ
2) МФО банку
334851
3) Поточний рахунок
2600241628
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
ПАТ "ПУМБ" м.Київ
5) МФО банку
334851
6) Поточний рахунок
2600241628
15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів
емітента
1) Найменування
Київська фiлiя ПрАТ "ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧIВ"
2) Місцезнаходження
Україна, 02002, м. Київ, вул. Раїси Окiпної, 10, офiс 88
3) Опис
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧIВ"
15.12.2015 р. було прийнято рiшення про утворення фiлiї ПАТ "ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧIВ" в м.
Київ, а саме: Київська фiлiя ПрАТ "ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧIВ" (мiсцезнаходження: 02002, м.
Київ, вул. Раїси Окiпної, 10, офiс 88). Мета створення та функцiї фiлiї: розширення ринкiв збуту

продукцiї, економiї на транспортних витратах, наближення до можливих джерел сировини та
палива, а також до потенцiйних споживачiв продукцiї тощо.

16. Судові справи емітента
№
з/п
1

Номер справи
2304/18

Найменування
суду
Економiчний суд
Гомельської областi,
Республiка Бiлорусь

Третя особа

Позовні вимоги

Стан розгляду
справи
Подали заяву
про повернення
судового збору
вiд 21.09.2018
року №1209 / 18
154 дол.США,
кошти не
отримали, на
валютний
контроль не
потрапили.

Позивач

Відповідач

ПрАТ "Завод
обважнювачiв"

ВАТ "ГЛЗ
"ЦЕНТРОЛИТ"

Основний борг - 9 165,00
дол.США i пеня 1 622,20
дол.США.

Господарський суд
Донецької областi

ДК "Газ України"
НАК Нафтогаз
України"

ПрАТ "Завод
обважнювачiв"

Про стягнення 3% річних та
інфляційних у розмірі
208629,64 грн.

Станом на
31.12.2018 р.,
позов
задоволено в
частині
стягнення
12121,95 грн.
Постановою
Східного
апеляційного
госп. суду від
20.12.2018
рішення Госп
суду Донецької
обл від 17.07.18
залишено без
змін.

Господарськуий суд
Черкаської областi

ПрАТ "Завод
обважнювачiв"

ПАТ"Дашукiвськи
бентонiти"

Про стягнення суми
передоплати у розмірі 5 281
004,16 грн. за договором
поставки № К-ДБ-4-0925/1 від

Станом на
31.12.2018 р.
справа на стадії
судового

Примітки:
2

905/684/17

Примітки:
.
3
925/731/18

25.09.2015.

розгляду в
Господарськом
у суді
Черкаської
області

Позов про визнання недійсним
договору поставки К-ДБ-40925/1 від 25.09.2015 р

Станом на
31.12.2018 р.
справа
перебуває на
розгляді у
Східному
апеляційному
господарському
суді

Примітки:
4

905/1421/18

Примітки:

Господарський суд
Донецької областi

ПАТ"Дашукiвськи
бентонiти"

ПрАТ "Завод
обважнювачiв"

17. Штрафні санкції емітента
№ з/п
1

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
0019781303,
14.12.2018

Орган, який
наклав штрафну
санкцію

Вид стягнення

ДФС

ФС

Виконано

0019771303,
14.12.2018

ДФС

ФС

Виконано

0019761303,
14.12.2018

ДФС

ФС

Виконано

0010001412,
14.12.2018

ДФС

ФС

Виконано

0099914303,
12.12.2018

ДФС

ФС

Виконано

Інформація про
виконання

Примітки:
2
Примітки:
3
Примітки:
4
Примітки:
5
Примітки:

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх рокiв не було.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2018 р. - 354 особи, це
на 60 осiб бiльше, нiж у 2017 роцi. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв
у звiтному роцi складає 2 особи, це на одну особу бiльше, нiж у попередньому перiодi.
Працiвникi, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - в Товариствi
вiдсутнi.
Фонд оплати працi у 2018 роцi становить 30 535,5 тис. грн., що на 12 675,5 тис.грн. бiльше в
порiвняннi з 2017 р. (17860,0 тис. грн.).
Збiльшення фонду працi на 71% вiдбулося у зв'язку з пiввищенням мiнiмальної заробiтної плати
та пiдвищенням окладiв, а також у зв'язку зi збiльшенням чисельностi працiвникiв.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв
операцiйним потребам емiтента, в Товариствi вiдсутня.

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
Емiтент не провидить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного року пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб пiдприємство не
отримувало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Згiдно з Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд
16.07.1999р. №996-ХIV на ПрАТ "Завод обважнювачiв" визначенi правовi принципи
регулювання та органiзацiї ведення бухгалтерського облiку: Облiкова полiтика застосовується
таким чином, щоб фiнансовi звiти вiдповiдали вимогам Мiжнародними Стандартами Фiнансової
Звiтностi та Мiжнародними Стандартами Бухгалтерського Облiку.
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi вiдбувається згiдно з вимогами МСФЗ.
Ведення бухгалтерського облiку та складання звiтностi проводиться за принципом нарахування.
Визнання, оцiнка та облiк основних засобiв проводиться у вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi
засоби". Одиницею облiку є окремий об'єкт основних засобiв та iнших матерiальних
необоротних активiв. Групування основних засобiв в аналiтичному облiку визнається у
вiдповiдностi до вимог Iнструкцiї про використання плану рахункiв бухгалтерського облiку,
затвердженої наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99р. №291. Амортизацiя основних засобiв
нараховується прямолiнiйним методом, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням
вартостi на строк корисного використання об'єкта основних засобiв. Для встановлення строку
корисного використання, яка визначається в момент введення в експлуатацiю об'єкта ОЗ, НМА,
на пiдприємствi створено постiйно дiючу комiсiю, але не нижче мiнiмально допустимих
термiнiв, встановлених ст.145 ПКУ. Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв
проводиться у вiдповiдностi до М(с)БО 38 "Нематерiальнi активи". Одиницею облiку є окремий
об'єкт нематерiальних активiв. Амортизацiя окремого об'єкту нематерiальних активiв
розраховується в iндивiдуальному порядку,виходячи з термiну корисного використання об'єкту.
По МНМА термiном використання бiльше одного року знос нараховується у розмiрi 100% при
введеннi в експлуатацiю.
Довгостроковi та короткостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображаються в облiку пiдприємства
по собiвартостi у вiдповiдностi з МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".
Визнання, оцiнка та облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється у вiдповiдностi МСБО 1
"Подання фiнансової звiтностi". Розмiр резерву сумнiвних боргiв розраховується один раз на рiк
за методом перiодизацiї поточної дебiторської заборгованостi.
Запаси товаро-матерiальних цiнностей пiдприємства визнаються, оцiнюються та облiковуються
у вiдповiдностi до МСБО 2 "Запаси". Одиницею запасiв є кожне найменування цiнностей. В

облiку витрат(списання) запасiв застосовується метод середньовзваженої собiвартостi. Грошовi
кошти та їх еквiваленти вiдображаються в облiку та звiтностi згiдно з МСБО 7 "Звiт про рух
грошових коштiв".
Зобов'язання пiдприємства облiковуються у вiдповiдностi МСБО 1 "Подання фiнансової
звiтностi" i визнаються тодi,коли товари, матерiали та iншi ресурси, а також роботи та послуги
отриманi пiдприємством вiд постачальникiв.
Доходи визнаються вiдповiдно МСБО 18 "Дохiд" та вiдображаються у тому перiодi, коли вони
були одержанi. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв) визнається доходом, якщо право
власностi на продукцiю (товар) переходить до покупця i пiдприємство надалi не здiйснює
контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами). Дохiд вiд надання послуг визнавати виходячи
зi ступеня завершеностi операцiй з надання послуг по методу визначення питомої ваги обсягу
послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязi, якi мають бути наданi.
Витрати пiдприємства визнаються та облiковуються у вiдповiдностi з МСБО 1 "Подання
фiнансової звiтностi", МСБО 23 "Витрати на позики".
Витрати пiдприємства подiляються на:
1. Витрати, пов'язанi з операцiйною дiльнiстю пiдприємства: - собiвартiсть реалiзованої
продукцiї; - адмiнiстративнi витрати; - витрати на збут; - iншi операцiйнi витрати.
2. Витрати, пов"язанi з iншою дiяльнiстю пiдприємства: - втрати вiд участi у капiталi; фiнансовi витрати; - iншi витратию
3. Податок на прибуток.
4. Надзвичайнi витрати.
Собiвартiсть ралiзованої продукцiї складається з: - виробничої собiвартостi продукцiї, яка була
реалiзована протягом звiтного перiоду; - нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат;
- наднормативних виробничих витрат;
До виробничої собiвартостi належать: - прямi матерiальнi витрати; - прямi витрати на оплату
працi; - загальновиробничi витрати та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати.
Не визнаються витратами: - платежi по Договорам комiсiї, агентськими угодами та iншими
аналогiчними договорами на користь комiтента, принципала; - попередня (авансова) оплата
запасiв, робiт, послуг; - погашення одержаних послуг; - iншi зменшення активiв або збiльшення
зобов'язань, що не вiдповiдають визначенюю витрат звiтного перiоду.
Змiни у облiковiй полiтицi протягом звiтного року не було.
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

ПрАТ "Завод обважнювачiв" є великим виробником широкого асортименту спецматерiалiв, що
застосовуються при бурiннi i експлуатацiї нафтових та газових свердловин, а також глин i
глинопорошкiв для ливарного виробництва i металургiї.
У теперiшнiй час основними спецiальними матерiалами, що виробляються заводом є:
- Глинопорошок бентонiтовий для бурових розчинiв (ПБМА, ПБМБ), вiдповiдає стандарту
Американського нафтового iнституту АРI, з виходом розчину 16-23м3/тн.
- Глинопорошок каолiнгiдрослюдистий (ПКГТ, ПКГН) - застосовуються в якостi
структуроутворювача в бурових розчинах на воднiй вуглеводнiй основi.
- Глина бентонiтова активована. Глини формовочнi порошкоподiбнi застосовуються в
ливарному виробництвi в якостi формовочних i стрижневих сумiшей i протипригарних
накриттiв.
- Глинопорошок бентонiтовий для ливарного виробництва марки П1Т1КА, С2Т2КА.
- Глина комова активована для виробництва окатишiв в металургiйнiй промисловостi.
- Наповнювач гiгiєнiчний бентонiтовий для свiйських тварин
- Цементи тампонажнi шлакопiсчанi типу ШПЦС-120, ШПЦС-200.
- Обважнюючи шлаковi тампонажнi цементи типу УШЦ.
- Обважнюючи тампонажнi цементи типу ЦТУ.
- Цемент тампонажний облегшений для помiрних температур типу ЦТО 1,5-100.
- Матерiал тампонажний облегшений для циклiчно коливних температур типу ЦТПН.
Обважнювачi бурових розчинiв застосовуються при бурiннi в геологiчно ускладнених умовах.
Обсяг виробництва основних видiв продукцiї складає:
- глинопорошки - 87 689,3тн, у грошовiй формi - 96 162,8тис.грн, що скаладє 89,3% до всiєї
виробленої продукцiї;
- спеццемент - 10556,4 тн, у грошовiй формi - 18 743,8тис.грн, що скаладє 10,7 % до всiєї
виробленої продукцiї.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї у звiтному роцi склав 195 078тис.грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї у звiтному роцi склала 132 426тис.грн.
Матерiальнi витрати займають питому вагу серед основних видiв витрат на виробництво
продукцiї - 52% вiд усiх витрат, заробiтна плата - 20 % та iншi витрати.
Пiдприємство з кожним роком нарощує темпи виробництва глинопорошкiв, на
сьогоднiшньому етапi цей вид продукцiї є бiльш конкурентоспроможнiм i користується
найбiльшим попитом.
Сезоннi фактори не впливають на дiяльнiсть пiдприємства.
На пiдприємствi наявнi виробничi ризики, якi пов'язанi з рiзноманiтними порушеннями у
виробничому процесi або в процесi поставок сировини, матерiалiв. Виробничi ризики
здебiльшого пов'язанi з виходом зi строю обладнання, мостових кранiв, тепловозiв, строк
експлуатацiї яких 40-50 рокiв. Комерцiйнi ризики пов'язанi з реалiзацiєю продукцiї на товарному
ринку (зменшення розмiрiв та ємностi ринку, зниження платоспроможного попиту, посилення
конкуренцiї та iн.). Комерцiйнi ризики знижуються шляхом систематичного вивчення
кон'юнктури ринку, створення дилерської мережi, рацiональна цiнова полiтика, рекламнi заходи
та iн. Фiнансовi ризики наявнi постiйно та представленi здебiльшого iнфляцiйними
процесами.Пiдприємством використовуються переважно прямi методи продажу. ПрАТ "Завод
обважнювачiв" має постiйних клiєнтiв. Продукцiя, що виробляється, реалiзується пiдприємствам
нафтогазової промисловостi, пiдприємствам та пiдприємцям, що займаються ливарним
виробництвом. Вiдвантаження продукцiї здiйснюється оптовими партiями залiзничним
транспортом та автотранспортом споживачiв (самовивозом). Пiдприємство виробляє
глинопорошки для бурових розчинiв та глини ливарнi, а також наповнювач гiгiєнiчний
бентонiтовий для свiйських тварин.
Основнi споживачi i покупцi продукцiї пiдприємства протягом 2018 року є:

- "Нововолинський ливарний завод" ПАТ;
- "SITM GMBH AG" ТОВ;
- "Зоомакс" ТОВ;
- Республiканське унiтарне пiдприємство "Мiнський тракторний завод";
- ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"
- "Торгiвельно-виробнича фiрма "Торгресурс" ТОВ.
Основними ринками збуту продукцiї є Україна, Росiя, Бiлорусiя. Бiльшiсть продукцiї
реалiзовується по Українi- 82,6%вiд загального обсягу продажiв.
Динамiка цiн та доступнiсть сировини в 2018р:
---------------------------------------------------------------Сировина

Постачальник

Цiна за тону без ПДВ
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

------------------------------------------------------------Шлак
ТОВ ЮМДЖИ РЕСУРС
- 304,89 304,89 375,00
---------------------------------------------------------------Глина бентонiтова ТОВ "Григор'вський рудник"
64
64
64
64
-----------------------------------------------------------------Сода
ТОВ ""Глобал сервис груп""
5916,95 6018,55 -----------------------------------------------------------------Цемент
ТОВ " СОЮЗ РЕГИОН"
1642,5 1642,5 ----------------------------------------------------------------Пiсок
ПрАТ "Новоселiвський гiрно-збаг комбiн"
227,50 227,50 253,87
----------------------------------------------------------------Сода ТОВ " КОМПАНIЯ " НАФТОХIМКОМПЛЕКТ"
8833,33
-----------------------------------------------------------------Цемент
ПрАТ "Дiкергофф Цемент Україна"
2644,41
Середньореалiзацiйна цiна за 2018рiк складає:
- гинопорошки - 2,14 тис.грн за тону;
- спеццемент - 3,284 тис.грн. за тону.
Галузь дуже залежна вiд росiйського та свiтового ринкiв нафтопродуктiв.
Основними конкурентами по виробництву бентонiту є:
- Затисянський комбiнат бентонiтових глин, Закарпатська обл..,
- ЗАТ "Мiнерал" смт. Пологи, Запорiзької обл.;
- "Iльський завод обважнювачiв", Росiя, Краснодарський край.
Основними конкурентами по виробництву спеццементiв є:
- Кам'янець-Подiльський цементовий завод, Хмельницька обл.. - виробляє лише незначнi
експериментально-промисловi партiї шлако - пiсчаних цементiв.
- Iльський завод обважнювачiв, Росiя, Краснодарський край
Продукцiя ПрАТ "Завод обважнювачiв" вiдрiзняється вiд продукцiї конкурентiв кращою якiстю
i привабливою цiною.
Крiм того пiдприємство має своїх постiйних споживачiв продукцiї.
ТОВ "МЕЛIТОПОЛЬСКИЙЗАВОД АВТОТРАКТОРНИХ ЗАПЧАСТИН"
Республiканське унiтарне пiдприємство "МIНСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД"
ПрАТ "НОВОВОЛИНСЬКИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД"
ТОВ " АТБ-МАРКЕТ"
Основними постачальниками сировини, що займають бiльш 10 % в загальному об'ємi
постачання протягом 2018 рокiв були:

- ТОВ "ЮМДЖИ РЕСУРС" (шлак);
- ПрАТ "Новоселiвський гiрничозбагачувальний комбiн" (песок);
- ТОВ "Григор'ївський рудник" - (глина бентонiтова);
- ТОВ ""Глобал сервис груп""- (сода);
- ТОВ СОЮЗ РЕГIОН- (ЦЕМЕНТ).
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
Значних придбань або вiдчужень активiв за останнi п'ять рокiв не вiдбувалися. Товариство не
планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi 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
Основнi засоби Товариства: будинки та споруди, машини та обладнання, транспортнi засоби.
Ступiнь використання основних засобiв виробничого призначення:
- будинки та споруди - 60,1 %
- машини та обладнання - 91 %
- транспортнi засоби - 84,6 %
- iншi - 69,8 %.
Умови використання основних засобiв:
- машини i обладнання - пiдтримуються у робочому станi, проводяться поточнi ремонти,
технiчнi огляди;
- транспортнi засоби - працюють в одну змiну, проводяться замiни запчастин та дрiбнi ремонти;
- iншi - пiдтримуються у робочому станi.
Питома вага основних засобiв розташованi за мiсцем реєстрацiї пiдприємства: 85114, Донецька
обл., м. Костянтинiвка, вул. Олекси Тихого, 99., а саме: автобуси, автокрани, автомобiлi ГАЗ,
ЗИЛ, автонавантажувачi, бойлер, вентилятори, крани-балки, стенди, трансформатори
зварювальнi, екскаватори, комп'ютери, принтери, насоси, вагони, депо, домкрати, радiостанцiї,
холодильники, блоки безперебiйного живлення, кондицiонери, копiювальнi апарати, мобiльнi
телефони, столи, стiльцi, шафи, телефакси, холодильники, агрегати компресорнi, паливнi,
споруди компресорної, котельної, заводоуправлiння, хiмводоочистки, компресори,
трансформатори, котли, фiльтри, автоклави, ваги, промiвнi пристрої, елементи постачання,

живильники, бензоколонки, електродвигуни, верстати вертикально - свердлильнi, заточно шлiфувальнi, зубофрезерувальнi, поперечно - стругальнi, радiально - свердлильнi, товарнi,
свердлильнi, унiверсальнi, фрезернi, конвеєри, крани мостовi, бункери, змiшувачi, талi
електричнi, транспортери, щитi.
Значних правочинiв щодо основних засобiв не було. Ступiнь використання обладнання - на 90%.
Спосiб утримання активiв - за рахунок власних коштiв.
Виробнича дiяльнiсть Товариства супроводжується викидами забруднюючих вiдходiв
виробництва на тимчасових майданчиках з подальшою утилiзацiєю вiдходiв, вiдповiдно до
Закону України "Про вiдходи". Основними документами, якi регулюють виробничу дiяльнiсть
пiдприємства в аспектi дотримання природоохоронного законодавства є необхiднi дозволи на
викид забруднюючих речовин в атмосферне повiтря. Протягом звiтного року було сплачено
9836,08грн. - збiр за забруднення навколишнього природнього середовища. Природнi воднi
водойми завод в процесi дiяльностi не забруднює. Шлами мокрої димоочистки скидаються в
заводський ставок. Iншi екологiчнi питання, що можуть позначитись на використаннi активiв,
вiдсутнi.
- Реконструкція цеху баритового виробництва інв.№3021- 8 072 тис.грн.;
Монтаж вальців каменевидільних і перенесення сировинного бункера
- 351тис.грн.;
Ремонт покрівлі підстанції
інв.№158- 36,6тис.грн.;
- Кап ремонт сушильного барабана №4006- 106тис.грн. та iншi.
Фiнансування капiтального будiвництва проводиться частково за свiй рахунок, а також iз
залученням позик.
Екологiчнi питання не впливають на використання активiв Товариства.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Серед iстотних проблем, що впливають на дiяльнiсть пiдприємства можна вiдзначити:
- нестабiльнiсть економiки;
- низька пiдтримка з боку держави вiтчизняного виробника, що обслуговує пiдприємства
нафтогазового комплексу;
- значний знос виробничого обладнання також є негативним фактором, що впливає на дiяльнiсть
пiдприємства.
На пiдприємствi недостатньо коштiв для розробки нових прогресивних технологiй, придбання
нового обладнання, проведення заходiв по енергозбереженню.
Вiдсутнiсть достатньої кiлькостi обiгових коштiв для закупiвлi сировини та завантаження
виробничих потужностей. Вiдсутнiсть достатньої кiлькостi замовлень вiд споживачiв на

продукцiю заводу також дається взнаки. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних
обмежень - низький.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансовий стан пiдприємства можна визначити на пiдставi розрахунку наступних коефiцiєнтiв.
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi:
К 2014р. = 2 993,0/11 981,0 = 0,25.
К 2015р. = 27 007 /12 753 = 1,12,
К 2016р. = 82 5/25 565 = 0,03,
К 2017р. = 700/41 956 = 0,02,
К 2018р. = 4 801/70 272 = 0,07.
Аналiзуючи коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi, можна зробити висновок, що пiдприємство не
має достатнiх коштiв для негайного погашення своїх поточних зобов'язань.
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi:
К 2014р. = 42 280,0/11 981,0 = 3,53.
К 2015р. = 82 456 / 12 753 = 6,5,
К 2016р. = 69 147/25 565 = 2,7,
К 2017р. = 86 372/41 956 = 2,1,
К 2018р. = 112 504/70 272 = 1,6.
Показник загальної лiквiдностi на пiдприємствi протягом ряду рокiв залишається у межах
рекомендованого значення.
3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi:
К 2014р. = 24 113/55 310 = 0,44
К 2015р. = 34 436/94 364 = 0,36,
К 2016р. = 30 215/82 971 = 0,36,
К 2017р. = 32 319/102 342 = 0,32,
К 2018р. = 38 562/136 522 = 0,28
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi протягом останнiх рокiв залишається у межах
рекомендованого значення, що говорить про високу долю власних коштiв у вартостi всього
майна.
4. Коефiцiєнт структури капiталу:
К 2014р. = (19 216+11 981)/24 113 = 1,29.
К 2015р. = (47 175+12 753)/34 436 = 1,74,
К 2016р. = (27 191+25 565)/30 215 = 1,75,
К 2017р. = (28 067+41 956)/32 319 = 2,17,
К 2018р. = (27 688+70 272)/38 480 = 2,55.
Аналiзуючи коефiцiєнт структури капiталу можна зробити висновок, що доля позичених
коштiв у 2014-2018рр. на пiдприємствi вище допустимої норми - що свiдчить про значну
залежнiсть пiдприємства вiд позичених коштiв.
За оцiнками фахiвцiв пiдприємство є лiквiдним, робочого капiталу для поточних потреб
достатньо.
Шляхи покращення лiквiдностi:
- збiльшення високолiквiдних оборотних коштiв: за рахунок розробки ефективної полiтики по
стягненню дебiторської заборгованостi, збiльшення обсягiв виробництва, ведення розрахункiв з
покупцями на умовах передплати;
- зменшення поточних зобов'язань: своєчасне погашення кредиторської заборгованостi, пошук

нових бiльш дешевих джерел сировини, розширення сировинної бази та iн.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
У 2018 році були укладені, але на кінець звітного року ще не виконані:
- договори на реалізацію готової продукції на загальну суму 1850,3тис грн. у тому числі з
наступними контрагентами: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКРОХІМ", ФОП
Олейник О. С.,ТОВ "УКРСКС".Замовлення на 2019р. будуть складатись протягом 2019року.
- договори на закупівлю обладнання, сировини та ТМЦ на загальну суму 18941,8 тис.грн. у
тому числі з наступними контрагентами: Manfredini & Schianchisrl, ТОВ "ХІМЕКСКОМ", ТОВ
"ДОНЕЦЬКI ЕНЕРГЕТИЧНI ПОСЛУГИ", ТОВ ПКП "Комкор", ТОВ "ЮМДЖИ РЕСУРС", ТОВ
"Квант Енергія"
Очікуваний прибуток у 2019 році планується не нижче звітного періоду.

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)
Основними напрямками перспективного розвитку пiдприємства в 2019 роцi є розширення ринку
збуту готової продукцiї в нафтовидобувної промисловостi i в ливарному виробництвi,
гiрничозбагачувальнi пiдприємства металургiйної галузi.
Для збiльшення обсягiв виробництва i покращення якостi продукцiї, що випускається ведеться
пошук i вивчення нових сировинних баз по добуванню i розробцi бентонiтових глин.
У 2019 роцi пiдприємство планує провести реконструкцiю з лiнiї по помолу бентонiта, яка буде
придбана у "Манфредини и Скианки" Эс.Эр.Эл.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
У звiтному роцi пiдприємство дослiджень та розробок не проводило.
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
Протягом останнiх трьох рокiв пiдприємство має стабiльний дохiд. Протягом останнiх рокiв
ПАТ "Завод обважнювачiв" мав такi результати дiяльностi:
--------------------------------------------------------------№ Найменування показникiв
Од.
З початку року
пп
вим.
2016 2017
2018
--------------------------------------------------------------1 Чистий дохiд вiд реалiзацiї
Продукцiї
тис.грн.
75 528 114 599 195 078
---------------------------------------------------------------

2 Валовий прибуток(збиток)
тис.грн.
23 844 37 834 62 652
--------------------------------------------------------------3 Фiнансовий результат
вiд операцiйної дiяльностi
тис.грн
-3 862 5 112
10 523
--------------------------------------------------------------4 Чистий прибуток/збиток
тис.грн.
-4 078 2 131
6 564
--------------------------------------------------------------5 Рентабельнiсть
реалiзованої продукцiї
%
4,46
5,39
--------------------------------------------------------------Основними напрямками перспективного розвитку пiдприємства в 2019 роцi є розширення ринку
збуту готової продукцiї в нафтовидобувної промисловостi i в ливарному виробництвi,
гiрничозбагачувальнi пiдприємства металургiйної галузi.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Загальнi збори
акцiонерiв
Наглядова рада

Правлiння

Структура

Персональний склад

Акцiонери

Акцiонери згiдно з реєстром власникiв
цiнних паперiв
Нагiнський Володимир Йосипович Голова Наглядової ради
Машир Роман Володимирович - Член
Наглядової ради
Поляков Олександр Олександрович Член Наглядової ради

3 (три) Члени Наглядової ради. А саме:
Голова та члени Наглядової ради

4 (чотири) члени Правлiння. А саме,
Голова Правлiння, заступник Голови
Правлiння та члени Правлiння

Коцеруба Дмитро Анатолiйович - В.о.
Голови правлiння
Галь Iгор Степанович -Заступник
Голови правлiння
Рiзак (Грабiна) Ангелiна Андрiївна Член правлiння
Євдокимова Олена ОлександрiвнаЧлен правлiння

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова Наглядової Ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нагiнський Володимир Йосипович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1963
5) Освіта
середня
6) Стаж роботи (років)

20
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Квантум Групп", 33876940, директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2018, обрано до переобрання
9) Опис
Непогашеної судимоcтi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Посади, що обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор,
заступник голови правлiння з розвитку. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Розмiр виплаченої винагороди в 2018 роцi (в тому числi в натуральнiй формi) - 105 510,92 грн.

1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рiзак (Грабiна) Ангелiна Андрiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1983
5) Освіта
Вища , Донецький унiверситет економiки i права. Квалiфiкацiя - магiстр з економiки
пiдприємства
6) Стаж роботи (років)
13
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Краматорський завод важкоговерстатобудування, 00222999, економiст з планування 1
категорiї
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2018, обрано до переобрання
9) Опис
Непогашеної судимоcтi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 13 рокiв. Посади, що обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: економiст з
планування, головний економiст. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розмiр
виплаченої винагороди в 2018 роцi (в тому числi в натуральнiй формi) - 214 857,88 грн. (як
Члена правлiння (в тому числi в натуральнiй формi) - 42 635,05 грн., як головний економіст 172 222,83 грн.).

На пiдставi Свiдоцтва про одруження (I-НО №488486 вiд 27.04.2018 р.) змiнено прiзвище
Грабiна на Рiзак.

1) Посада
Заступник Голови правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Галь Iгор Степанович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1957
5) Освіта
Вища, Український заочний полiтехнiчеський iнститут iм. I.З. Соколова
6) Стаж роботи (років)
42
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Костянтинiвський металургiйний завод, 25810289, заступник директора з виробництва та
технiчним питанням з обладнання
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2018, обрано до переобрання
9) Опис
Непогашеної судимоcтi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 42 роки. Посади, що обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор з
виробництва та технiчним питанням з обладнання, головний iнженер. Посад на будь-яких iнших
пiдприємствах не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди в 2018 роцi (в тому числi в
натуральнiй формi) - 274 849,06 грн. (як Члена правлiння (в тому числi в натуральнiй формi) 47 159,42 грн., як Заступника Голови правлiння - 227 689,64 грн.).
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Євдокимова Олена Олександрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1971
5) Освіта
Вища, Донецький нацiональний технiчний унiверситет, спецiальнiсть "Облiк i аудит".
6) Стаж роботи (років)
29
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Завод обважнювачiв", 00136751, заступник головного бухгалтера
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.12.2017, обрано до переобрання
9) Опис
Непогашеної судимоcтi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 29 рокiв. Посади, що обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник
головного бухгалтера, головний бухгалтер. Посадова особа обiймає посаду головного
бухгалтера Товариства з 10.08.2011 р. Обiймає посаду (за сумiсництвом) бухгалтера (ТОВ
"Григор'ївський рудник" (34436194), мiсцезнаходження: 84550, Донецька обл., Бахмутський
район, с. Григорiвка, вул. Перемоги). Розмiр виплаченої винагороди в 2018 роцi як Члена
правлiння (в тому числi в натуральнiй формi) - 248 161, 25грн.
1) Посада

В.о. Голови правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коцеруба Дмитро Анатолiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1959
5) Освіта
Вища, Київський нацiональний унiверситете технологiй та дизайну
6) Стаж роботи (років)
35
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Альфа-Шуз", 41034963, комiрник
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.09.2018, обрано до 28.02.2019 року
9) Опис
Непогашеної судимоcтi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 35 рокiв.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу технiчних
i економiчних консультацiй, виконавчий директор, комiрник, директор з виробництва, радник з
загальних питань. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розмiр виплаченої
винагороди в 2018 роцi (в тому числi в натуральнiй формi) - 117 238,75грн.
Наглядовою радою Товариства 16.01.2019 р. прийнято рiшення припинити повноваження
Виконуючого обов'язки Голови правлiння Товариства Коцеруби Д.А.
Замiсть особи, повноваження якої припинено, Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення
призначити Виконуючим обов'язки Голови правлiння Гребенюка Сергiя Васильовича з
17.01.2019 р.
Наглядовою радою Товариства 25.03.2019 р. припинено повноваження Гребенюка С. В. на
посадi в.о.Голови правлiння. Замiсть посадової особи, повноваження якої припинено,
Наглядовою радою призначено В.о.Директора Гребенюка С. В.
1) Посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Машир Роман Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1985
5) Освіта
Середньо-спецiальна освiта, Сiлiдовський гiрничий технiкум
6) Стаж роботи (років)
22
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Шахта Центральна м. Покровськ, 33839076, начальник дiлянки
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2018, обрано до переобрання
9) Опис
Непогашеної судимоcтi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи -

22 роки.
Посади, що обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник дiлянки. Посад
на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди в 2018 роцi (в
тому числi в натуральнiй формi) - 109 331,93 грн.
25.03.2019 р. загальними зборами акцiонерiв Товариства прийнято рiшення припинити
повноваження Машира Р. В. на посадi Члена Наглядової ради. Замiсть посадової особи,
повноваження якої припинено, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Петрика
Євгена Олексiйовича обрано Членом Наглядової ради, представника акцiонера, з 25.03.2019 р.
1) Посада
Член Наглядової ради (акцiонер)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Поляков Олександр Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1985
5) Освіта
Незакiнчена вища, Донецький полiтехнiчний iнститут
6) Стаж роботи (років)
10
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Донецьке пуско-налагуджовальне управлiння", 36061995, заступник начальника
вiддiлу постачання
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2018, обрано до переобрання
9) Опис
Непогашеної судимоcтi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 10 рокiв. Посади, що обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник дiлянки.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди в 2018 роцi
(в тому числi в натуральнiй формi) - 130 483,10 грн.
20.12.2018 р. на пiдставi ст. 57 Закону України "Про акцiонернi товариства" достроково
припинено повноваження Члена Наглядової ради Полякова О.О. у зв'язку зi смертю. Замiсть
посадової особи, повноваження якої припинено, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства Проскуру Катерину Петрiвну обрано Членом Наглядової ради, представника
акцiонера, з 25.03.2019 р.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Євдокимова Олена Олександрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1971
5) Освіта
Вища, Донецький нацiональний технiчний унiверситет, спецiальнiсть "Облiк i аудит"

6) Стаж роботи (років)
29
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Завод обважнювачiв", 00136751, заступник головного бухгалтера
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.08.2011, обрано безстроково
9) Опис
Непогашеної судимоcтi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 29 рокiв. Посади, що обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник
головного бухгалтера, головний бухгалтер. Посадова особа обiймає посаду Члена правлiння
Товариства з 14.12.2017 р. Обiймає посаду (за сумiсництвом) бухгалтера (ТОВ "Григор'ївський
рудник" (34436194), мiсцезнаходження: 84550, Донецька обл., Бахмутський район, с. Григорiвка,
вул. Перемоги). Розмiр виплаченої винагороди в 2018 роцi як головного бухгалтера (в тому
числi в натуральнiй формi) - 274 849,06 грн.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Голова Наглядової
Ради
Член правлiння
Заступник Голови
правлiння
Член правлiння
В.о. Голови
правлiння
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Головний
бухгалтер

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Нагiнський
Володимир
Йосипович
Грабiна (Рiзак)
Ангелiна
Андрiївна
Галь Iгор
Степанович
Євдокимова Олена
Олександрiвна
Коцеруба Дмитро
Анатолiйович
Машир Роман
Володимирович
Поляков
Олександр
Олександрович
Євдокимова Олена
Олександрiвна

Ідентифікаційний код
юридичної особи
3

Усього

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
438

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейо-вані іменні

5
0,005365

6
438

7
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0,000036

3

0

0

0

0

0

441

0,005401

441

0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Перспективами подальшого розвитку Товариства є отримання та накопичення прибутку вiд
надання послуг, який буде використаний Товариством та/або його акцiонерами в майбутньому з
урахуванням фiнансово-економiчної ситуацiї в Українi.
2. Інформація про розвиток емітента
Завод обважнювачiв засновано у 1953 роцi, як пiдприємство по переробцi мiсцевих пiритних
огаркiв в залiзистий обважнювач. Деякий час завод знаходився у складi Радпаргоспу, потiм був
переданий в пiдроздiл Мiннафтопрому СРСР i розвивався як спецiалiзоване пiдприємство для
виробництва спец.матерiалiв для бурiння нафтових та газових свердловин. ВАТ "Завод
обважнювачiв" утворене рiшенням Державного комiтету по нафтi та газу (Держкомнафтогаз) вiд
13.01.1994 р. № 11 шляхом перетворення державного пiдприємства "Завод обважнювачiв".
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.11.2011р. (протокол №1) прийнято рiшення
про змiну типу товариства у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до Закону України "Про
акцiонернi товариства" на Публiчне акцiонерне товариство. 18.12.2017 р. на пiдставi рiшення
загальних зборiв акцiонерiв вiдбулася змiна типу Товариства з Публiчного на Приватне.
Починаючи з 2014 року Товариство зiткнулось з обставинами непереборної сили, а саме:
бойовими дiями та проведенням на територiї Донецької областi aнтитеpopистичноi операцiї.
Проведення бойових дiй загрожує життю та здоров'ю людей, спричиняє блoкyвaння i
пошкодження oб'єктiв нерухомостi та тpaнспopтнoї системи, oбмежує свобoдy пересування
територiями Донецької i Луганської областей, спричиняє розiрвання господарських зв'язкiв.
Змiн господарської дiяльностi, що дають змогу пiдприємству пiдвищувати результативнiсть
своєї дiяльностi шляхом ефективного використання усiх наявних ресурсiв у звiтному перiодi не
було.
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:
Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних ЦП протягом
звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не здiйснювало таких операцiй.
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
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Загальними зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не
затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким

керується емiтент, не наводиться;
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання
юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством
вимоги.
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
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не зазначається,
оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується
кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

12.04.2018
Дата проведення
94,73702
Кворум зборів
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання
Опис
лiчильної комiсiї загальних зборiв.
2. Звiт Голови Правлiння Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Правлiння.
3. Звiт Наглядової ради за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Наглядової ради.
4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.
5. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства.
6. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк.
7. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення
його в новiй редакцiї.
8. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства
шляхом викладення їх в новiй редакцiї.
9. Попереднє надання згоди на вчинення всiх значних правочинiв, якi
вчинятимуться Товариством протягом не бiльше одного року.
10. Схвалення значних правочинiв, вчинених Товариством з 14.12.2017 до
12.04.2018 року.
11. Дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради
Товариства.
12. Обрання членiв Наглядової Ради Товариства.
13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з

членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розмiру винагороди
членiв Наглядової Ради, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради
Товариства.
Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного:
порядок денний затверджений Наглядовою радою, iншиз пропозицiй не
надходило. Результати розгляду питань порядку денного: З першого
питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Обрати на строк до завершення
загальних зборiв акцiонерiв лiчильну комiсiю у складi Голови лiчильної
комiсiї Петрика Євгена Олексiйовича, членiв лiчильної комiсiї Корнєєвої
Тамiли Анастасiївни та Бабiч Оксани Вiкторiвни.
З другого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Голови
Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2017 рiк. З третього питання порядку денного ВИРIШИЛИ:
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. З четвертого
питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт Товариства
за 2017 рiк, в тому числi, рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2017 рiк.
З п'ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Прибуток, отриманий
Товариством у 2017 роцi, у сумi 2 131 тис. грн. залишити нерозподiленим.
З шостого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити основнi
напрямки дiяльностi Товариства на 2018 рiк. З сьомого питання порядку
денного ВИРIШИЛИ: Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства,
у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть до чинного законодавства
України, шляхом викладення в новiй редакцiї. Уповноважити голову
загальних зборiв Козьменка Олексiя Олександровича та секретаря
загальних зборiв Сидюк Ганну Анатолiївну пiдписати Статут в новiй
редакцiї. Уповноважити Голову Правлiння Козьменка Олексiя
Олександровича забезпечити проведення державної реєстрацiї Статуту в
новiй редакцiї. З восьмого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Внести
змiни та доповнення до Положень Товариства "Про загальнi збори
акцiонерiв", "Про наглядову раду" у зв'язку з приведенням їх у
вiдповiднiсть до чинного законодавства України, шляхом викладення їх в
новiй редакцiї. Уповноважити Голову Правлiння Товариства Козьменка
Олексiя Олександровича пiдписати Положення в новiй редакцiї. З
дев'ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Попередньо надати згоду
на вчинення Товариством до 12.04.2019 року значних правочинiв
граничною сукупною вартiстю 500 млн.грн. (п'ятсот мiльйонiв гривень 00
копiйок) щодо придбання сировини для виробництва продукцiї, щодо
реалiзацiї продукцiї, залучення фiнансових ресурсiв, кредитних та
позикових коштiв, в тому числi, але не обмежуючись цим, з основними
контрагентами Товариства, а саме: ПрАТ "Пiвнiчний гiрнiчозбагачувальний комбiнат, ПрАТ "Центральний гiрнiчо-збагачувальний
комбiнат", ТОВ "АТБ - маркет".
При цьому встановити, що:
1) правочини на суму не бiльше нiж 1 000 000,00 грн. (один мiльйонiв
гривень 00 копiйок) вчиняються Головою правлiння без погодження з
Наглядовою радою Товариства;
2) правочини на суму, що перевищує 1 000 000,00 грн. (один мiльйонiв
гривень 00 копiйок) вчиняються Головою правлiння за погодженням з

Наглядовою радою Товариства.
З десятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Схвалити значнi
правочини, вчиненi Товариством в перiод з 14.12.2017 року до 12.04.2018
року, в тому числi правочини щодо поставки продукцiї Товариства,
вчиненi з основними контрагентами, а саме:
- ПрАТ "Пiвнiчний гiрнiчо-збагачувальний комбiнат" на загальну суму
150 млн.грн. (сто п'ятдесят мiльйонiв гривен 00 копiйок);
- ПрАТ "Центральний гiрнiчо-збагачувальний комбiнат" на загальну суму
25 млн.грн. (двадцять п'ять мiльйонiв гривен 00 копiйок);
- ТОВ "АТБ - маркет" на загальну суму 80 млн.грн. (вiсiмдесят мiльйонiв
гривен 00 копiйок).
З одинадцятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Достроково
припинити повноваження членiв Наглядової Ради Товариства Нагiнського
Володимира Йосиповича, Полякова Олександра Олександровича, Машира
Романа Володимировича.
З дванадцятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: До складу
наглядової ради обранi
1. Нагiнський Володимир Йосипович, представник акцiонер.
2. Машир Роман Володимирович, представник акцiонера - Полякова
Олександра Олександровича, 3 штуки простих iменних акцiй Товариства.
3. Поляков Олександр Олександрович, акцiонер.
З тринадцятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Встановити, що
Голова Наглядової ради Товариства працює на платнiй основi, Члени
Наглядової ради Товариства здiйснюють свої повноваження на безоплатнiй
основi. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами
Наглядової ради. Обрати Голову Правлiння Козьменка Олексiя
Олександровича особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з
членами Наглядової ради Товариства.

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
(зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10
X
відсотками акцій

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

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

Ні
X
X
X

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: Черговi загальнi збори акцiонерiв були проведенi 12.04.2018 р.
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення: Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликалися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість
осіб
1
2
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

Комiтети в складi наглядової ради не створювались.

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові
Нагiнський Володимир
Йосипович
Опис:
Машир Роман
Володимирович
Опис:
Поляков Олександр
Олександрович
Опис:

Посада
Голова Наглядової ради

Незалежний член
Так
Ні
X

Член Наглядової ради

X

Член Наглядової ради

X

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

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

Ні

X
X
X
X

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Так, в звiтному роцi було проведено 26 засiдань Наглядової ради.
Загальний опис прийнятих на них рiшень: приймались рiшення щодо скликання та проведення
рiчних загальних зборiв 12.04.2018 р.; щодо припинення повноважень та обрання посадових
осiб, узгодження договору на покупку автомобiля, надання Головi правлiння/В.о. Голови
правлiння/ згоди на узгодження та пiдписання Договорiв, Специфiкацiї та Додаткових угод.
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
Члени Наглядової ради отримують винагороду згiдно цивiльно(запишіть)
правового договору.

Ні
X
X
X
X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Колегiальний виконавчий орган - Правлiння.
В.о. Голови правлiння - Коцеруба Дмитро
Анатолiйович.
Заступник Голови правлiння - Галь Iгор
Степанович.
Член правлiння - Рiзак (Грабiна) Ангелiна
Андрiїв
Член правлiння - Євдокимова Олена
Олександрiвнана

Функціональні обов'язки
Голова Правлiння керує всiєю поточною
дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до
повноважень, наданими йому чинним
законодавством України, Статутом i
рiшенням органiв управлiння.
Функцiональнi обов'язки Члена правлiння:
дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно,
розумно та не перевищувати своїх
повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i
розумно означає необхiднiсть проявляти
сумлiннiсть, обачливiсть та належну
обережнiсть пiд час виконання своїх
посадових обов'язкiв;

керуватися у своїй дiяльностi чинним
законодавством України, Статутом
Товариства, цим Положенням, iншими
внутрiшнiми документами Товариства;
керуватися у своїй дiяльностi чинним
законодавством України, Статутом
Товариства, цим Положенням, iншими
внутрiшнiми документами Товариства;
виконувати рiшення, прийнятi загальними
зборами акцiонерiв, наглядовою радою та
правлiнням Товариства;
особисто брати участь у рiчних та
позачергових загальних зборах акцiонерiв,
засiданнях правлiння.
брати участь у засiданнi наглядової ради за її
запрошенням;
дотримуватися встановлених у Товариствi
правил та процедур щодо укладання
правочинiв, у вчиненнi яких є
заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
дотримуватися всiх встановлених у
Товариствi правил, пов'язаних iз режимом
обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з
обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю,
яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням
функцiй члена правлiння, особам, якi не
мають доступу до такої iнформацiї, а також не
використовувати її у своїх iнтересах або в
iнтересах третiх осiб;
контролювати пiдготовку i своєчасне надання
матерiалiв до засiдання правлiння;
завчасно готуватися до засiдання правлiння,
зокрема, знайомитися з пiдготовленими до
засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати
додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi
отримувати консультацiї фахiвцiв, тощо;
очолювати вiдповiдний напрямок роботи та
спрямовувати дiяльнiсть пiдпорядкованих
структурних пiдроздiлiв Товариства
вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж
членами правлiння Товариства;
своєчасно надавати наглядовiй радi,
ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та
зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i
точну iнформацiю про дiяльнiсть та
фiнансовий стан Товариства в межах своєї
компетенцiї.

Опис

Iнформацiя про виконавчий орган (данi про
склад колегiального виконавчого органу (за
наявностi) емiтента, про проведенi засiдання i
порядок прийняття рiшення та загальний опис
прийнятих на них рiшень) не надається, тому
що розкриття даної iнформацiї для Приватних
акцiонерних Товариств не обов'язкове.

Примітки
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? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнесні
так
ні
ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
ні
так
ні
ні
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

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

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) ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Iншi документи вiдсутнi в Товариствi.

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

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

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

так

так

ні

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

ні

так

так

так

ні

ні

так

так

так

ні

ні

ні

так

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
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
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше
(зазначити)

X
X
X

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

№ з/п

1

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

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "IНТЕРТРЕЙД
ЛIМIТЕД"

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
32962352

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

86,9526

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

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення

акцій
8 163 397

407 767

вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та
перехiдних положень Закону
України "Про депозитарну систему
України", акцiї акцiонерiв, якi не
уклали договiр з депозитарною
установою, не враховуються при
визначеннi кворуму та при
голосуваннi на загальних зборах
акцiонерiв Товариства

обмеження
12.10.2014

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
Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки з числа
акцiонерiв, осiб, якi представляють їхнi iнтереси (представники акцiонерiв) або незалежних
директорiв шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним
законодавством України та Статутом.
Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi трудового або цивiльноправового (оплатного чи безоплатного) договору з Товариством. Умови такого договору (в тому
числi розмiр винагороди) затверджуються Зборами.
У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрана Наглядова рада, Зборами з будь-яких
причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження
членiв Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Зборами рiшення про обрання або
переобрання Наглядової ради, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством
України.
Збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень всiх членiв
Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради:
Без рiшення Зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:
1)
за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;
2)
в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;
3)
в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до
покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;
4)
в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм,
померлим;
5)
у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової
ради, який є представником акцiонера;
6)
у разi отримання Товариством письмового повiдомлення вiд члена Наглядової ради незалежного директора щодо невiдповiдностi вимогам щодо незалежностi, встановлених
чинним законодавством України.
Акцiонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент
замiнити такого представника iншим представником. Для цього акцiонер направляє Товариству
письмове повiдомлення про замiну свого представника. Повiдомлення повинне мiстити
iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, а також вiдомостi про нового
представника акцiонера в обсязi, який вимагається при поданнi кандидатури до складу
Наглядової ради для обрання Загальними зборами. У випадку, якщо член Наглядової ради є
представником декiлькох акцiонерiв, повiдомлення про замiну члена Наглядової ради представника акцiонерiв пiдписується всiма акцiонерами, представником яких член Наглядової
ради є.

У разi, якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає вiдповiдати
вимогам щодо незалежностi, встановлених чинним законодавством України, вiн повинен
скласти свої повноваження достроково шляхом подання вiдповiдного письмового повiдомлення
Товариству.
Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа. Наглядова рада має
право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Рiшення про обрання або
переобрання Голови Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiвчленiв Наглядової
ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який
протягом попереднього року був Головою Правлiння Товариства.
Голова i члени Правлiння обираються i вiдкликаються (у тому числi достроково) Наглядовою
радою Товариства. Голова Правлiння дiє на пiдставi укладеного з Товариством контракту, в
якому визначаються права, обов'язки, вiдповiдальнiсть сторiн, умови та порядок оплати його
дiяльностi, пiдстави припинення та наслiдки дострокового розiрвання угоди тощо.
Контракт пiдписується головою Наглядової ради. Та ж сама особа може обиратися Головою або
членом Правлiння необмежену кiлькiсть разiв.
Чисельний склад Правлiння визначається Наглядовою радою Товариства. Термiн повноважень
Голови i членiв Правлiння визначається Наглядовою радою Товариства.
Голова, заступник та члени Правлiння повиннi знаходитись iз Товариством у трудових
вiдносинах. Голова Правлiння та члени Правлiння можуть бути звiльненi зпосади виключно з
пiдстав, визначених чинним законодавством України про працю. Голова та кожний член
Правлiння виконують свої обов'язки з моменту призначення їх на посаду, до закiнчення термiну
повноважень. У разi, якщо переобрання у зазначений строкне вiдбулось, повноваження дiють до
найближчого засiдання Наглядової ради, до порядку денного якого буде внесене питання про
переобрання або продовження повноважень Голови та членiв Правлiння.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим
особам емiтента в разi їх звiльнення приватними акцiонерними товариствами не надається
згiдно iз ч.8 ст. 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
9) повноваження посадових осіб емітента
Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового
договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до Статуту
Товариства. Член Наглядової ради має право отримувати повну, достовiрну та своєчасну
iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз
документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств
Товариства; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; надавати
у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; отримувати
справедливу винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради. Розмiр такої винагороди
встановлюється рiшенням Зборiв Товариства шляхом затвердження умов цивiльно-правових або
трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради (за виключенням випадку
ухвалення Зборами рiшення про укладення з членами Наглядової ради безоплатних цивiльноправових договорiв).
Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на
них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством України та Статутом.

Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi
представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з третiми особами, вчиняти вiд iменi Товариства
правочини, видавати накази та розпорядження, обов'язковi до виконання всiма працiвниками
Товариства, вiдкривати у банках поточнi (в тому числi валютнi) та iншi рахунки, має право
першого пiдпису на всiх фiнансових документах, а також може здiйснювати iншi дiї, що не
суперечать чинному законодавству України та необхiднi для досягнення мети Товариства, за
виключенням тих, вчинення яких вiднесено цим Статутом до виключної компетенцiї Зборiв та
Наглядової ради. Голова Правлiння має право першого пiдпису.
Повноваження Голови Правлiння:
1)
здiйснює поточне керiвництво дiяльнiстю Товариства;
2)
розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння i головними фахiвцями Товариства;
3)
на власний розсуд виносить будь-якi питання на розгляд i голосування Правлiння;
4)
головує на засiданнях Правлiння
5)
забезпечує умови для проведення Товариством єдиної економiчної полiтики;
6)
створює умови для прояву iнiцiативи i заповзятливостi спiвробiтникiв Товариства;
7)
без довiреностi представляє Товариство у всiх органiзацiях i установах України i за
кордоном, без довiреностi здiйснює будь-як юридичнi дiї вiд iменi Товариства
8)
вiд iменi Товариства пiдписує будь-якi договори, фiнансовi документи, листи
9)
приймає на роботу спiвробiтникiв, звiльняє, заохочує спiвробiтникiв Товариства, за
винятком посадових осiб, що обираються Зборами та Наглядовою радою Товариства;
10)
накладає стягнення на спiвробiтникiв Товариства
11)
самостiйно чи на пiдставi рiшення Зборiв видає накази та iншi розпорядчi документи
12)
затверджує штатний розклад Товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв
13)
приймає рiшення про вiдрядження спiвробiтникiв, у тому числi за межи України
14)
видає i/чи засвiдчує довiреностi на здiйснення окремих дiй вiд iменi Товариства, органiв i
посадових осiб Товариства,
15)
засвiдчує довiреностi фiзичних осiб на здiйснення окремих дiй, передбачених чинним
законодавством України;
16)
надiляє посадових осiб Товариства правом другого першого пiдпису i другого пiдпису;
17)
приймає рiшення про пред'явлення вiд iменi Товариства претензiй до юридичних i
фiзичних осiб
18)
вiд iменi Товариства пiдписує колективний договiр;
19)
виконує iншi функцiї, має права й обов'язки, що не суперечать чинному законодавству
України та Статуту Товариства.
Заступник Голови Правлiння виконує функцiї Голови Правлiння у разi його вiдсутностi згiдно
повноважень, наданих Головою Правлiння наказом та/або визначених у довiреностi.
Повноваження Члена правлiння:
- вести дiловi переговори, складати та узгоджувати проекти договорiв, контрактiв та iнших угод;
- приймати участь у судових засiданнях, знайомитись з матерiалами справ, подавати та
отримувати необхiднi, заяви, клопотання, довiдки, судовi рiшення, судовi накази, виконавчi
листи, iншi документи та iншу iнформацiю, посвiдчувати копiї документiв, в тому числi
нотарiально з правом їх отримання, давати пояснення, заявляти вiдводи складу суду,
користуватись всiма правами сторони по справi;
- пiдписувати претензiї, позовнi заяви, апеляцiйнi та касацiйнi скарги, заяви, скарги, клопотання
та iншi документи правового характеру (листи, запити, вiдзиви, протоколи тощо), визнавати та
не визнавати вимоги, заявленi до Товариства, пiдписувати мировi угоди, змiнювати предмет та
пiдставу позову, вiдмовитись вiд позову, представляти Товариство у виконавчому провадженнi;

- вести справи у всiх установах та органах державної влади та мiсцевого самоврядування, в тому
числi судових, правоохоронних, податкових, митних, антимонопольних та установах органiв
юстицiї, в тому числi у Державнiй виконавчiй службi України, в органах прокуратури України.
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Вiдповiдно до ч.3 ст.40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", аудиторською
фiрмою - Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Емкон-аудит", (iдентифiкацiйний код
юридичної особи: 37153128, свiдоцтво АПУ за №4374 про включення до реєстру суб'єктiв
аудиторської дiяльностi, якi можуть проводити обов'язковий аудит, мiсцезнаходження: 02068, м.
Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96) перевiрено iнформацiю, зазначену у пунктах 1-4 та
висловлено думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 цього звiту про корпоративне
управлiння.
На думку аудитора iнформацiя, яка викладена в звiтi про корпоративне управлiння Товариства
не мiстить суттєвих викривлень, пiдготовлена правильно в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до
застосовних критерiїв Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006
року №3480-IV, Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року №514-VI.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
"IНТЕРТРЕЙД ЛIМIТЕД"

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
32962352

Місцезнаходження
01001, д/в р-н, м.Київ,
вул. Михайлiвська,
буд.24 А

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

7 098 290

86,9526

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

7 098 290

86,9526

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

7 098 290

0

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
7 098 290

0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

Акцiї iменнi простi

8 163 397

0,01

Права та обов'язки
Акцiонерами Товариства є та можуть бути юридичнi i
фiзичнi особи (як резиденти, так i нерезиденти
України), якi набули право власностi на акцiї
Товариства у встановленому чиним законодавством
Українипорядку.
Кожен акцiонер Товариства має переважне право на
придбання розмiщуваних Товариством простих акцiй
додаткової емiсiї, яке реалiзується в порядку,
визначеному чинним законодавством України, якщо
Загальними зборами не було прийняте рiшення про
невикористання такого прав у порядку, встановленому
чинним законодавством України.
Акцiонери Товариства мають право продавати,
дарувати, передавати у довiрче управлiння, заповiдати
чи iншим чином вiдчужувати належнi їм акцiї
Товариства на користь iнших фiзичних та юридичних
осiб без згоди iнших акцiонерiв Товариства та самого
Товариства. Акцiонери Товариства не мають
переважного права на придбання акцiй Товариства, якi
пропонуються їх власником до вiдчуження третiй
особi.
Кожний акцiонер Товариства у випадках та порядку,
встановлених чинним законодавством України, має
право вимагати здiйснення обов'язкового викупу
Товариством належних йому голосуючих акцiй.
Перехiд та реалiзацiя права власностi на акцiї
Товариства здiйснюється вiдповiдно до чинного
законодавства України. Правочини щодо акцiй
вчиняються у письмовiй формi.
Акцiонером Товариства може бути держава в особi
органу, уповноваженого управляти державним майном,
або територiальна громада в особi органу,
уповноваженого управляти комунальним майном, якi
набули право власностi на акцiї Товариства при
додатковiй емiсiїакцiй та/або на вторинному ринку

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

цiнних паперiв.
Кожна проста акцiя Товариства надає акцiонеру - її
власнику однакову сукупнiсть прав, включаючи право:
1) участi в управлiннi Товариством;
2) отримання дивiдендiв;
3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його
майна або вартостi;
4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть
Товариства;
5) iншi права, передбаченi чинним законодавством
України та Статутом.
Акцiонери Товариства зобов'язанi:
1)додержуватися вимог чинного законодавства
України, Статуту i внутрiшнiх нормативних
документiв Товариства;
2)виконувати рiшення Загальних зборiвакцiонерiв,
органiв Товариства;
3)оплачувати акцiї вiдповiдно до чинного
законодавства України, Статуту, рiшень органiв
Товариства;
4)не розголошувати комерцiйну таємницю i
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства i
нести матерiальну (у сумi нанесеного збитку)
вiдповiдальнiсть за її розголошення;
5)нести iншi обов'язки, встановленi чинним
законодавством України.
Товариство не має права встановлювати додатковi
обов'язки акцiонерiв, крiм тих, що передбаченi чинним
законодавством України та цим Статутом.
Акцiонери Товариства мають право укласти мiж
собою договiр, щодо реалiзацiї прав на акцiї та/або
прав за акцiями. Такий договiр укладається в письмовiй
формi у порядку, визначеному чинним законодавством
України.
На Товариство не поширюються вимоги статей 65
закону України "Про акцiонернi товариства".

Примітки:

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
01.11.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
234/05/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Донецьке ТУ
ДКЦПФР

4
UA 4000097992

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція проста Бездокумент
0,01
8 163 397
81 633,97
100
бездокумента арні іменні
рна іменна
Продажу акцiй на бiржi та iнших органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках не було. Заяв на допуск у лiстiнг пiдприємство не подавало.
Було проведено дематерiалiзацiю випуску акцiй та отримано нове свiдоцтво. Попереднi свiдоцтва 244/05/1/99 вiд 27.08.1999р. та 74/1/94 вiд
27.07.1994р. втратили чиннiсть. Рiшення про додаткову емiсiю не приймалось. 18.12.2017 р. вiдбулася змiна типу акцiонерного товариства з
публiчного на Приватне акцiонерне товариство "ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧIВ".

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
01.11.2010

2
234/05/1/10

3
UA4000097992

4
8 163 397

5
81 633,97

6
7 755 630

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

Опис:
Голосуючi акцiї, право голосу за якими обмежено, а також голосуючi акцiї, право голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, в Товариствi
вiдсутнi.

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

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
14 872
23 700
8 534
7 756
5 697
14 276
227
770
0
0
414
898
788

0

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

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
14 872
23 700
8 534
7 756
5 697
14 276
227
770
0
0
414
898
788

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
788
0
0
0
788
0
0
0
0
0
0
0
15 660
23 700
0
0
15 660
23 700
Термiни та умови користування основними засобами (за основними
групами):
- будiвлi та споруди - 50 рокiв,
- машини та обладнання - 10 рокiв,
- транспортнi засоби -15 рокiв,
- земельнi дiлянки - 5 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв - 23 700 тис. грн.
Ступiнь їх зносу - 55,21 %
Ступiнь їх використання - 90 %
Сума нарахованого зносу - 29 210 тис. грн.
Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi придбанням нових
основних засобiв.
Обмеження на використання майна вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
38 562
31 998
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
82
82
Скоригований статутний капітал
82
82
(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).
Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд статутного капiталу, що вiдповiдає
вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України.

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

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

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

1 211

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
96 749
X
X
X
97 960
X
X
Станом на 31.12.2018 р. Товариство має довгостроковi
зобов"язання та забезпечення в сумi 27 688 тис.грн., в тому
числi, ншi довгостроковi зобов'язання - 27 688 тис.грн.
Поточнi зобов'язання i забезпечення становлять 70 272 тис.грн.
З них:
поточна кредиторська заборгованiсть за:
- довгостроковими зобов'язаннями - 50 289 тис.грн.;
- товари, роботи, послуги - 7 165 тис. грн.,
- розрахунками з бюджетом - 1 211 тис. грн. ( в тому числi з
податку на прибуток - 516 тис.грн.);
- розрахунками зi страхування - 431 тис.грн.,
- розрахунками з оплати працi - 1 714 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами
- 1 560 тис.грн.
Поточнi забезпечення - 1 882 тис.грн.
Iншi поточнi зобов'язання - 6 020 тис. грн.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження

ПАТ "Нацiональний депозитарiй
України"
Акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна,

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

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

7-г
2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку України
01.10.2013
(044) 591-04-00
(044) 591-04-00
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
цiнних паперiв
Депозитарiй, який надає депозитарнi
послуги з обслуговування випуску
цiнних паперiв Товариства. Дiє на
пiдставi
Правил
Центрального
депозитарiю України, затверджених
рiшенням Наглядової ради Публiчного
акцiонерного
товариства
"Нацiональний депозитарiй України"
(протокол вiд 04.09.2013 № 4) та
зареєстрованих Нацiональною комiсiєю
з цiнних паперiв та фондового ринку
(рiшення вiд 01.10.2013 № 2092).
Аудиторська фiрма "Донаудитконсалт"
у формi Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю
Товариство з обмеженою
відповідальністю
30998764
84432, Україна, Донецька обл.,
Краснолиманський р-н, смт. Ярова, вул.
Красноармiйська, буд. 7
2389
Аудиторська палата України
26.01.2001
(062) 345-05-45
(062) 381-70-84
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського
облiку й аудиту; консультування з
питань оподаткування
Аудиторська
фiрма
проводить
аудиторськi
перевiрки
з
питань
пiдтверждження фiнансової звiтностi.
Висловлює
незалежну професiйну
думку
стосовно
вiдповiдностi
фiнансової
звiтностi
Товариства
вимогам
чинного
законодавства,
прийнятiй
облiковiй
полiтицi,
адекватностi вiдображення результатiв
господарювання за 2017 р.

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

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

ПрАТ "Альтера Фiнанс"
Акціонерне товариство
33863575
01021, Україна, Київська обл., м. Київ,
вул. Iнститутська, б. 19-Б, оф.к. 32
АЕ 286622
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку України
10.10.2013
(044) 253-94-77
(044) 253-94-77
Депозитарна дiяльнiсть зберiгача
цiнних паперiв
Зберiгач
здiйснює
депозитарне
обслуговування рахункiв у цiнних
паперах власникiв.
ТОВ "ЕМКОН-АУДИТ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
37153128
02068, Україна, м. Київ, вул.
А.Ахматової, 23, кв.96
4374
Аудиторська палата України
23.09.2010
(044) 379-16-74
(044) 379-16-74
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського
облiку й аудиту; консультування з
питань оподаткування
Висловлення думки щодо Звiту про
корпоративне управлiння за 2018 рiк.

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Завод
обважнювачiв"
Донецька область, м.Костянтинiвка

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

00136751

Територія
за КОАТУУ
ОрганізаційноАкціонерне товариство
правова форма
за КОПФГ
господарювання
Виробництво неметалевих мінеральних
Вид економічної
за КВЕД
виробів, н.в.і.у.
діяльності
Середня кількість працівників: 360
Адреса, телефон: 85114 м. Костянтинiвка, вул. Олекси Тихого, 99, (06272) 43596
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

1412600000
230
23.99

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

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

43
129
( 86 )
0
14 872
41 667
( 26 795 )
788
1 286
( 498 )
0
0
(0)

51
173
( 122 )
0
23 700
52 910
( 29 210 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
267
0
0

0
0
267
0
0

1065

0

0

Інші необоротні активи
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

1090
1095

0
15 970

0
24 018

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

28 906
22 396
4 429
2 081
0
0
0
0

25 966
18 285
2 310
5 371
0
0
0
0

1125

14 588

27 988

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

6 012
2 372
141
0
0
33 787
0
700
0
700
4
0

17 597
854
0
0
0
35 293
0
4 801
0
4 801
5
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
3
86 372

0
0
0
0
0
112 504

1200

0

0

1300

102 342

136 522

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

82
0
0
0
0
0
0
31 916
(0)

82
0
0
0
0
0
0
38 480
(0)

Код
рядка

Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1430
1435
1495

(0)
0
31 998

(0)
0
38 562

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
28 067
0
0
0
0
0

0
0
0
27 688
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
28 067

0
0
0
0
0
0
0
27 688

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

26 892
6 782
464
0
142
775
2 035
0
0
0
1 797
0
0
3 390
42 277

50 289
7 165
1 211
516
431
1 714
1 560
0
0
0
1 882
0
0
6 020
70 272

1700

0

0

1800
1900

0
102 342

0
136 522

Керівник

Гребенюк Сергiй Васильович

Головний бухгалтер

Євдокимова Олена Олександрiвна

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Завод
обважнювачiв"

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

00136751

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

Код
рядка
2

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

2000

195 078

114 599

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 132 426 )
(0)

( 75 865 )
(0)

2090

62 652

38 734

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
12 016

0
0
0
3 627

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 17 835 )
( 30 465 )
( 15 845 )

( 14 999 )
( 16 324 )
( 5 926 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

10 523

5 112

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі
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

2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
53
74
0
( 2 602 )
(0)
(0)
0

0
141
156
0
( 2 532 )
(0)
(0)
0

2290

8 048

2 877

2295
2300

(0)
-1 484

(0)
-746

2305

0

0

2350

6 564

2 131

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
6 564

0
2 131

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
99 330
Витрати на оплату праці
2505
31 415
Відрахування на соціальні заходи
2510
6 259
Амортизація
2515
2 659
Інші операційні витрати
2520
52 816
Разом
2550
192 479
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті

Код
рядка

За звітний
період

1

2

3

За аналогічний
період
попереднього
року
4
55 119
18 529
3 682
2 532
28 546
108 408
За аналогічний
період
попереднього
року
4

Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2600
2605
2610

8 163 397
8 163 397
0,804080

8 163 397
8 163 397
0,261040

2615

0,804080

0,261040

2650

0,00

0,00

Керівник

Гребенюк Сергiй Васильович

Головний бухгалтер

Євдокимова Олена Олександрiвна

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Завод
обважнювачiв"

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

00136751

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

Код
рядка
2

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

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

178 162
0
0
532
0
42 181
481

97 420
580
580
247
0
25 863
1 568

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
0

0
336
0
0
0
170

3100
3105
3110
3115
3116

( 62 114 )
( 24 268 )
( 6 473 )
( 12 577 )
( 830 )

( 28 071 )
( 14 474 )
( 3 895 )
( 6 835 )
( 576 )

3117

( 2 929 )

( 10 )

3118

( 8 818 )

( 6 249 )

3135
3140
3145

( 127 511 )
( 2 293 )
(0)

( 74 349 )
( 5 809 )
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 7 920 )
-21 800

(0)
( 2 652 )
-9 901

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3200
3205

0
0

0
0

3215
3220
3225
3230

53
0
0
0

141
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
53

(0)
141

3300
3305

0
24 482

0
10 411

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
( 1 085 )
(0)
(0)
(0)

(0)
( 1 894 )
(0)
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
23 397
1 650
700
2 451
4 801

(0)
8 517
-1 243
825
1 118
700
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Євдокимова Олена Олександрiвна

Приватне акцiонерне товариство "Завод обважнювачiв"

Підприємство

КОДИ
01.01.2019
00136751

Дата
за ЄДРПОУ

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

Код рядка

Зареєстр
ований
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
82
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
32 237
0

4010
4090
4095

0
0
82

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
32 319
0

0
-321
31 916

0
0
0

0
0
0

0
-321
31 998

0

6 564

0

0

6 564

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
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
82

0
0

0
0

0
0

6 564
38 480

0
0

0
0

6 564
38 562
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Примiтки до фiнансової звiтностi, складенi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi
Загальна iнформацiя про пiдприємство: Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство
"Завод обважнювачiв", скорочене найменування - ПрАТ "Завод обважнювачiв" (далi Товариство).
Код за ЄДРПОУ: 00136751. Мiсцезнаходження: Україна, 85114, Донецька обл., мiсто
Костянтинiвка, вулиця Олекси Тихого, будинок 99.
Дата державної реєстрацiї: 26.12.1995р. Органiзацiйно-правова форма: Приватне акцiонерне
товариство
Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi: http://kzu.com.ua
Адреса електронної пошти: kzu_oao@ukr.net
ПрАТ "Завод обважнювачiв" є великим виробником широкого асортименту спецматерiалiв, що
застосовуються при бурiннii експлуатацiї нафтових та газових свердловин, а також глин i
глинопорошкiв для ливарного виробництва i металургiї. Продукцiя, що виробляється,
реалiзується пiдприємствам нафтогазової промисловостi ("Укрнафта", "Укргазздобич"),
пiдприємствам та пiдприємцям, що займаються ливарним виробництвом. 2. Основи пiдготовки,
затвердження i подання фiнансової звiтностi. Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена
вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ"), якi чиннi на
31.12.2018 року. Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (МСФЗ), затвердженими Радою з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(РМСФЗ) та iнтерпретацiями, випущеними Постiйним комiтетом з iнтерпретацiй Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (ПКI МСФЗ). Пiдприємство веде бухгалтерський облiк
вiдповiдно до вимог ведення бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi. Нацiональнi принципи
i вимоги до ведення бухгалтерського облiку в Українi вiдрiзняються вiд принципiв i вимог
МСФЗ. Таким чином, дана фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена на основi реєстрiв бухгалтерського
облiку Товариства, мiстить коригування, необхiднi для приведення даної звiтностi у
вiдповiднiсть до МСФЗ. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до змiн та
доповнень до МСФЗ, якi набрали чинностi станом на 31 грудня 2018року. Фiнансова звiтнiсть
пiдготовлена вiдповiдно до принципу безперервностi дiяльностi Товариства, якi передбачають
реалiзацiю активiв та виконання зобов'язань в ходi нормального здiйснення дiяльностi.
Оновлення активiв Товариства, так само, як i майбутня дiяльнiсть Товариства, перебуває пiд
iстотним впливом поточної та майбутньої економiчної ситуацiї середовища. Фiнансова звiтнiсть
не мiстить жодних коригувань на випадок того, що Товариство не зможе дотримуватися
принципу безперервностi дiяльностi. Функцiональна та презентацiйна валюта Товариства гривня. Операцiї у валютах, вiдмiнних вiд функцiональної валюти Товариства, вважаються
операцiями в iноземних валютах. Операцiї в iноземнiй валютi первiсно враховуються в
функцiональнiй валютi за курсом, чинним на дату операцiї. Фiнансова звiтнiсть складена на
основi методу нарахування. Результати операцiй та iнших подiй визнавалися за фактом їх
здiйснення, а не на момент отримання або виплати грошових коштiв, вiдбивалися в облiкових
записах i включалися у фiнансову звiтнiсть перiодiв, до яких вони вiдносяться. Звiтний перiод та
зiставнi данi Фiнансовим роком для Товариства вважається рiк, що закiнчився 31 грудня.
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року i представляє
комплект фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть складається з:
- Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2018 р.,
- Звiту про фiнансовi результати (3вiту про сукупний дохiд) за 2018 рiк,
- Звiту про рух грошових коштiв (прямим методом) за 2018 рiк,

- Звiту про власний капiтал за 2018 рiк.
- Примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснення.
3. Суттєвi положення Облiкової полiтики. Основнi засоби Основнi засоби, придбанi пiсля 1 сiчня
2012 року, вiдображенi за iсторичною вартiстю (що представляє собою цiну придбання або
виробничу собiвартiсть) за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення
корисностi. Пiсля визнання основнi засоби подiляються на групи, якi являють собою позицiї зi
значною вартiстю i можуть бути вiднесенi на окремий перiод амортизацiї. Основнi запаснi
частини та резервне обладнання розглядаються як основнi засоби, коли очiкується, що вони
будуть використанi бiльше одного перiоду. Якщо при замiнi одного з компонентiв складних
об'єктiв основних засобiв виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати
додаються до балансової вартостi складного об'єкта чи є окремим об'єктом основних засобiв.
Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонти основних засобiв списуються на витрати
перiоду в мiру їх виникнення та вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки. Амортизацiя
основних засобiв нараховується за методом рiвномiрного нарахування на пiдставi очiкуваних
термiнiв корисної служби вiдповiдних активiв. Нарахування амортизацiї починається з дати
придбання активу або, у разi самостiйно побудованих активiв, з дати завершення будiвництва та
приведення активу в готовнiсть до використання. Очiкуванi термiни корисної служби наведенi
нижче: - будинки i споруди - 50 рокiв; - машини i обладнання - 10 рокiв; - транспортнi засоби - 5
рокiв. Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи. Придбанi окремо, при первiсному визнаннi
оцiнюються за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються за
собiвартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та будь-якого збитку вiд зменшення
корисностi. Нематерiальнi активи, створенi в рамках Товариства, крiм капiталiзованих витрат на
розробку, не капiталiзуються, i витрати вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки в тому
перiодi, в якому були понесенi вiдповiднi витрати. Нематерiальнi активи мають обмеженi
термiни корисної служби та амортизуються протягом термiну експлуатацiї i аналiзуються на
предмет зменшення корисностi у разi наявностi ознак можливого зменшення корисностi.
Амортизацiя нематерiальних активiв з обмеженими термiнами корисної служби визнається у
звiтi про прибутки i збитки в категорiї витрат, що вiдповiдають функцiям нематерiальних
активiв. Для розподiлу вартостi активу, яка амортизується на систематичнiй основi протягом
строку його корисної служби використовується метод рiвномiрного нарахування. Строки
корисного використання нематерiальних активiв визначаються умовами контрактiв по
придбанню або використанням нематерiального активу, або судженням спецiалiстiв, або
максимальним термiном, що встановлений законодавством. Витрати за позиками Витрати на
позики, що безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом, а також виробництвом
квалiфiкованих активiв, якi є активами, що вимагають значного перiоду та часу пiдготовки їх до
використання чи продажу, додаються до вартостi таких активiв. Дохiд вiд тимчасового
iнвестування окремих позичених коштiв, що пов'язанi з квалiфiкованими активами,
вираховується iз собiвартостi таких активiв. Усiiншi витрати на позики визнаються чистим
прибутком або збитком у тому перiодi, у якому вони виникли. Запаси Товариство видiляє
наступнi товарно-матерiальнi запаси: виробничi запаси, товари. Запаси вiдображаються за
найменшою з двох величин: собiвартостii чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть товарiв
включає витрати на придбання та, там де це доцiльно, витрати, якi були понесенi у зв'язку з
доведенням запасiв до їх поточного стану та мiсця розташування. Чиста вартiсть реалiзацiї
визначається як цiна продажу в умовах нормальної дiяльностi за вирахуванням очiкуваних
витрат, пов'язаних з доведенням запасiв до готовностi, та витрат, пов'язаних з реалiзацiєю.
Одиницею запасiв є кожне найменування цiнностей. В облiку витрат(списання) запасiв
застосовується метод середньовзваженої собiвартостi. Спецодяг, виданий в пiдзвiт працiвникам
враховується на лицьових картках майстрiв впродовж усього термiну його використання.
Дебiторська заборгованiсть, що виникла у Товариства, облiковується за первiсною або

амортизованою вартiстю за вирахуванням резерву сумнiвної заборгованостi. Резерв сумнiвної
заборгованостi створюється у разi, коли одержання повної суми заборгованостi в подальшому не
представляється можливим. Керiвництво визначає ймовiрнiсть вiдшкодування дебiторської
заборгованостi, 'рунтуючись на оцiнцi платоспроможностi основних дебiторiв i на аналiзi
строкiв непогашення заборгованостi. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх
еквiваленти включають готiвковi кошти, кошти в банках i короткостроковi депозити з первiсним
строком погашення до трьох мiсяцiв з дати їх розмiщення. Для цiлей звiту про рух грошових
коштiв грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти та їх еквiваленти як
зазначено вище, за вирахуванням вартостi непогашених банкiвських овердрафтiв. Грошовi
кошти, що вiдображаються за статтею балансу "Грошовi кошти та їх еквiваленти" завжди
доступнi для оплати поточних зобов'язань i не є предметом будь - яких договiрних обмежень
щодо їх використання для погашення боргових зобов'язань. Кредиторська заборгованiсть
визнається i спочатку оцiнюється вiдповiдно з загальною полiтикою облiку фiнансових
iнструментiв. Надалiiнструменти з фiксованим термiном погашення оцiнюються за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Фiнансовi
зобов'язання, якi не мають фiксованого термiну погашення, надалi облiковуються за
собiвартiстю. Процентнi кредити та позики Всi кредити i позики спочатку визнаються за
вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi первiсного визнання, процентнi кредити та позики
оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективного вiдсотка.
Вартiсть, яка амортизується розраховується з урахуванням всiх виникаючих витрат, пов'язаних
iз здiйсненням операцiї, всiх дисконтiв та премiй, що виникають при погашеннi кредиту.
Прибутки та збитки визнаються в момент погашення зобов'язань, а також в процесi амортизацiї.
Позики та дебiторська заборгованiсть Позики та дебiторська заборгованiсть являють собою
непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або обумовленими платежами, що не котируються на
активному ринку. Будь непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або обумовленими платежами
(включаючи позиковi активи, торговельну дебiторську заборгованiсть, iнвестицiї в
борговiiнструменти) в принципi можуть вiдповiдати визначенню позик та дебiторської
заборгованостi. Однак, фiнансовий актив, що котируються на активному ринку, не визнається як
позика або дебiторська заборгованiсть. Акцiонерний капiтал Акцiонерний капiтал Товариства у
фiнансовiй звiтностi вiдображається за номiнальною вартiстю акцiй. Нерозподiлений прибуток
Дивiденди нараховуються за рахунок прибутку Товариства за пiдсумками за звiтний рiк.
Оголошенi дивiденди вiдображаються у поточних зобов'язаннях. Дивiденди, оголошенi пiсля
звiтної дати, описуються в Примiтках як подiя пiсля дати балансу. Розподiл прибутку на
формування резервного капiталу здiйснюється на основi бухгалтерської звiтностi Товариства,
складеної за українськими правилами. За українським законодавством основою розподiлу є
нерозподiлений прибуток. Зборами акцiонерiв може прийматися рiшення про новий випуск
акцiй у формi капiталiзованих дивiдендiв. Асигнування прибутку у формi капiталiзованих
дивiдендiв збiльшують власний капiтал Товариства. Iнший додатковий капiтал Iнший
додатковий капiтал Товариства збiльшується (зменшується) на суми, пов'язанi з дооцiнкою
(уцiнкою) основних засобiв (примiщень та обладнання) i цiнних паперiв, наявних для продажу.
Дооцiнка основних засобiв (примiщень та обладнання) проводиться на пiдставi ведення
облiкової полiтики iз застосуванням переоцiненою вартiстю основних засобiв згiдно з МСБО 16.
Вiдкладенi податки на прибуток (Вiдстроченi податковi активи) Вiдстроченi податковi активи та
зобов'язання розраховуються стосовно всiх тимчасових рiзниць з використанням балансового
методу. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються шляхом порiвняння
податкової бази активу та зобов'язання з їх балансовою вартiстю, вiдображеної в фiнансовiй
звiтностi. Вiдстрочений податок на прибуток не визнається, якщо вiн виникає при первiсному
визнаннi активу або зобов'язання, яке є результатом операцiї, не пов'язаної з придбанням
компанiй, якщо в момент здiйснення операцiя не впливає нi на бухгалтерську, нi на податковий

прибуток або збиток. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються за
податковим ставкам, застосування яких очiкується в перiод реалiзацiї активу або погашення
зобов'язання, на основi дiючих або оголошених (i практично прийнятих) на звiтну дату
податкових ставок. Вiдстроченi податковi активи визнаються тiльки в тому випадку, коли
досить iмовiрно отримання оподатковуваного прибутку, яка може бути зменшена на суму
тимчасових рiзниць. Вiдкладенi податки на прибуток визнаються за всiма тимчасовими
рiзницями, пов'язаним з iнвестицiями в дочiрнi компанiї, спiльну дiяльнiсть i залежнi компанiї,
за винятком тих випадкiв, коли термiни зменшення тимчасових рiзниць можуть контролюватися
i коли ймовiрно, що тимчасовi рiзницi не будуть зменшуватися в осяжному майбутньому.
Вiдстрочений податок на прибуток, що вiдноситься до статей, визнаним безпосередньо в
капiталi, визнається у складi капiталу, а не у звiтi про сукупний дохiд. Визнання
доходiв(виручки) Дохiд (виручка) включає суму компенсацiї, одержану або пiдлягає отриманню
за продаж готової продукцiї, товарiв i послуг в звичайному ходi господарської дiяльностi
Товариством. Дохiд (виручка) облiковується за вирахуванням податку на додану вартiсть,
знижок i внутрiгрупових операцiй. Пiдприємство визнає дохiд (виручку) в разi, якщо сума
доходу може бути достовiрно оцiнена, iснує ймовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних
вигод, а також у разi вiдповiдностi спецiальним критерiям для кожного виду дiяльностi,
зазначеного нижче. Сума доходу (виручки) не вважається достовiрно оцiненої до тих пiр, поки
не будуть вирiшенi всi умовнi зобов'язання, що мають вiдношення до продажу. У своїх оцiнках
Товариство базується на iсторичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операцiї та
особливi умови кожної угоди. Дохiд (виручка) вiдображається в сумi справедливої вартостi
активiв, якi отриманi або будуть отриманi. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв,
робiт, послуг) не коригується на величину пов'язаної з ним сумнiвної та безнадiйної дебiторської
заборгованостi. Сума такої заборгованостi визнається витратами Товариства. Визнання витрат
Витрати визнаються Товариством, якщо виконуються наступнi умови: сума витрат може бути
надiйно визначена, i виникає зменшення в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних зi
зменшенням активу або збiльшенням зобов'язань. Витрати визнаються у тому звiтному перiодi,
в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесенi, або тодi, коли стає очевидно, що
данi витрати не призведуть до отримання будь-яких доходiв, незалежно вiд часу фактичної
виплати коштiв чи iншої форми їх оплати, коли економiчнi вигоди вiд їх використання
зменшилися або повнiстю спожитi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного
перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то
витрати визначаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними
звiтними перiодами. Моментом визнання витрат майбутнiх перiодiв є момент їх виникнення,
коли вiдбувається невiдповiднiсть перiоду виникнення зазначених витрат та перiоду, в якому
вони будуть використанi з метою отримання доходiв. Витрати майбутнiх перiодiв враховуються
в сумi фактичних витрат. Списання витрат майбутнiх перiодiв проводиться рiвномiрно протягом
перiодiв, до яких вони вiдносяться i, вiдповiдно, протягом яких очiкується отримання пов'язаної
з ними економiчної вигоди.
Протягом року середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу майже не
змiнилась. Товариство забезпечує своєчасне виконання комплексних заходiв по забезпеченню
нормативiв безпеки, гiгiєни працi та виробничої сфери, створення безпечних та нешкiдливих
умов працi, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi. На пiдприємствi постiйно проводиться
аналiз стану та причин виробничого травматизму та захворювань, розробляються та
реалiзовуються заходи з запобiгання нещасних випадкiв та захворювань на виробництвi.
Працiвники, зайнятi на роботах з важкими та шкiдливими умовами працi, безкоштовно
забезпечуються молоком. Також працiвникам своєчасно видається у вiдповiдностi з нормами
спецодяг, спецвзуття, мило, iншi види iндивiдуального захисту.

Слiд звернути увагу, що несприятливе зовнiшнє середовище в країнi в умовах складної
полiтичної ситуацiї, коливання курсу нацiональної валюти, вiдсутнiсть чинникiв покращення
iнвестицiйного клiмату можуть надалi мати негативний вплив на результати дiяльностi та
фiнансовий стан Компанiї, характер якого на поточний момент визначити неможливо.

XVI. Твердження щодо річної інформації
Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю
емiтента, така, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до
стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне
подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента,
звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення
господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей,
з якими Товариство стикається у своїй господарськiй дiяльностi.

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

1
11.01.2018
25.01.2018
12.04.2018

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
11.01.2018
26.01.2018
13.04.2018

12.04.2018

13.04.2018

12.04.2018
31.08.2018
20.12.2018

13.04.2018
31.08.2018
21.12.2018

Дата
виникнення
події

Вид інформації

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

