
Титульний аркуш

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРЕНЕРГОМОНТАЖ"

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

1. Повне найменування емітента

Генеральний директор Борадавко М.В.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

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)

за              рік2018

I. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс
6. Адреса електронної пошти

16403289
39, м.Київ, 02166

518-20-16, (044) 287-87-02
uem@ukrenergomontazh.com

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Приватне акціонерне товариство

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

11.09.2019

№ 11/09/2019-1

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, 
DR/00001/APA

Повідомлення розміщено на  
власному веб-сайті учасника 
фондового ринку

http://ukrenergomontazh.com.ua/

(адреса сторінки)

26.03.2019

(дата)

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, 
яким затверджено річну інформацію, або дата та 
рішення загальних зборів акціонерів, яким 
затверджено річну інформацію емітента (за 
наявності)

рішення загальних зборів акціонерів, 
26.04.2019, №26/04/19-1
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Зміст
1. Основні відомості про емітента. X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.

5. Інформація про рейтингове агентство. X

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. X

7. Судові справи емітента. X

8. Штрафні санкції емітента. X

9. Опис бізнесу. X

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; X

2) інформація про посадових осіб емітента; X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X

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). X

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X

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:

X

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо 
страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції 
хеджування;

X

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику 
грошових потоків;

X

4) звіт про корпоративне управління:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;

X

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством 
вимоги;

X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X

інформація про наглядову раду;

інформація про виконавчий орган;

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X

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

X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

повноваження посадових осіб емітента.
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу 
та/або класу належних їм акцій.

X

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

X

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).

X

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; X

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. X

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру 
статутного капіталу такого емітента.

X

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.

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. X

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X

3) інформація про зобов'язання емітента; X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

26. Інформація вчинення значних правочинів.

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 
обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність. X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента 
аудитором (аудиторською фірмою).

X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових 
цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
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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.
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.(до звіту)
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ПрАТ "УКЕНЕРГОМОНТАЖ" 
ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті

2) МФО банку

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

5) МФО банку

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС"

380526

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"

320478

3) поточний рахунок

6) поточний рахунок

2600600125207

д/н26007187831

41.20

46.19

71.12

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

Будівництво житлових і нежитлових будівель

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного 
консультування в цих сферах

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

4. Територія (область) м. Київ

д/н

23.03.2000

20800,00

2. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації

5. Статутний капітал (грн)

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

06. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі

07. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 
капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії

   208. Середня кількість працівників (осіб)
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12.  Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

ПрАТ "УКРЕНЕРГОМОНТАЖ"1) найменування

2) організаційно-правова форма

164032893) ідентифікаційний код юридичної особи

02166, м.Київ, проспект Лісовий, б.394) місцезнаходження

5) опис: д/н

234

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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14. Інформація про рейтингове агентство
Ознака рейтингового 

агентства 
(уповноважене, 

міжнародне)

Дата визначення 
або оновлення 

рейтингової 
оцінки емітента 

або цінних 
паперів емітента

Найменування рейтингового 
агентства

Рівень кредитного рейтингу емітента 
або цінних паперів емітента

2 31 4

д/н Уповноважене 
рейтингове агентство

д/н

10.07.2019

Визначення 
рейтингової 
оцінки емітента

© SMA 164032892018 р. 



15.  Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента:

ПрАТ "УКРЕНЕРГОМОНТАЖ"1) найменування

проспект Лісовий, 39, Київ, Київська область, 02166, 
УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: д/н

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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16. Судові справи емітента
№
з/п

Позовні вимогиНомер 
справи

Найменування
 суду

Позивач Відповідач Третя особа Стан 
розгляду 

1 72 3 4 5 6 8

2 д/нд/н д/н д/н д/н д/н д/н
Примітки: д/н
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17. Штрафні санкції емітента
№
з/п

Номер та дата 
рішення, яким 

накладено штрафну 
санкцію

Орган, який наклав 
штрафну санкцію

Вид стягнення Інформація про виконання

1 2 3 4 5

1 д/н, 27.11.2009 д/н д/н д/н
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18. Опис бізнесу

Змін в організаційній структурі за 2018 рік відповідно до попереднього звітного періоду не відбулося.
Організаційна структура: одноособовий виконавчий орган - Генеральний директор. Роботу Товариства 
контролює Наглядова рада.

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року не надходило.

Управлінський персонал Товариства не створює забезпечення на виплату відпусток працівникам, що 
передбачене п.7 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам", 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р.№601 і п.13 Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів 
України від 31 січня 2000 року №20.
Підприємство, на звітну дату, не створювало резерв сумнівних боргів.

Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний). Діяльність посередників у торгівлі товарами 
широкого асортименту. Діяльність у сфері архітектури. Діяльність у сфері інжирінгу, геології та геодезії, 
надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Товариство не планує значних інвестицій. Проте, протягом останніх пяти років Товариство в незначній 
мірі оновлювало основні засоби, за рахунок купівлі та ремонту.

Основні засоби емітента знаходяться за місцемрозташування Товариства - 03049, м.Київ, вул. 
Богданівська, 10 поверх 2 каб.№25.

Сутєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як нестабільність, 
суперечливість законодавства, непередбачені дії державних органів, зміна кон'юктури внутрішнього 
ринку.

Фінансування проводиться за рахунок оборотних коштів та кредитів банків.

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Опис обраної облікової політики

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Інформація про основні засоби емітента

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

На кінець 2018 року підприємство не мало невиконаних договорів (контрактів).

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Досліджень та розробок протягом 2018 року не проводилось.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

На 2019 рік заплановано збільшити обсяги будівельних робіт.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) 324. Фонд оплати праці 
становить 26 млн. 253 тис. грн. (двадцять шість мільйонів двісті п'ятдесят три тисячі гривень). Фонд 
оплати праці відносно попереднього року збільшився на 56 %. Кадрова програма емтента, спрямована на 
забезпечення рівня кваліфікації її працівників не розроблялась.

Інформація про чисельність працівників

Підприємство не входить до будь яких асоціацій, корпорацій, концернів та об'єднань.

Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств

ПрАТ не хздійснює спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 
підприємствами, установами
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Відсутня.

Інша інформація
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IV. Інформація про органи управління
Орган управління Структура Персональний склад

Наглядова Рада Голова та члени Наглядової ради Голова Наглядової ради - Майборода О.Г. та 
секретар - Борбюк О.В. Обираються Загальними 
зборами Товариства.
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1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
V. Інформація про посадових осіб емітента

0

0
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
д/н, д/н, д/н

9) опис:  д/н

д/н

Бородавко Михайло Вікторович

Генеральний директор

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

19.03.2011  д/н8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

--------------------
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником 
акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 

юридичної особи

Кількість
 акцій 
(шт.)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

прості 
іменні

привілейо-
вані іменні

Кількість за типами акційПосада
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

2 4 5 6 71 3

Бородавко Михайло 
Вікторович

0 0 0 0Генеральний 
директор

фізична особа

Усього: 0 0 0 0
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Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Ідентифікацій
ний код 

юридичної 
особи 

засновника 
та/або 

учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

ТОВ "КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
"ІНСТИТУТ ПОРТФЕЛЬНИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ"

36470876 вул. Мельникова, буд. 81-А, офіс 327,, Київ, 
Київська область, 02068, Україна

0,961538

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

ЛесковАртем Володимирович 99,038461

99,999999Усього:
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році, 
а також шукає нові шляхи для розвитку. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від 
нестабільності та неузгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів, вона 
пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін 
зовнішнього середовища. Перспективи подальношого розвитку підприємства визначаються рівнем 
ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політики, пкращення кадрового 
забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для емітента необхідним є розроблення 
та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних 
результатів своєї діяльності та конкурентноспроможності підприємства.

Емітент, як і будь яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з 
урахуванням темпів інфляції, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним 
до цінових ризиків, кредитного ризику , ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Кодекс корпоративного управління відсутній.

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних 
осіб або іншим кодексом корпоративного управління.

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені 
чинним законодавством України, Статуом. Будь яка інша практика корпоративного управління не 
застосовується.

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків

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

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги

д/н

2. Інформація про розвиток емітента

На протязі звітного періоду деривативи не укладалися, правочини щодо похідних цінних паперів не 
укладалися.

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

Основна мета управління фінансовими ризиками - мінімізація пов'язаних з ними фінансових втрат. 
Головним завданням управління фінансовими ризиками є оптимізація структури капіталу 
(співвідношення між власниками та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів) та 
оптимізація портфеля боргових зобов'язань. Політика емітента щодо управління фінансовими ризиками - 
система цілей і завдань управління ризиками, а також сукупність методів і засобів досягнення цих цілей. 
Політика управління фінансовими ризиками знаходить своє відображення  у стратегії і тактиці виявлення 
та нейтралізації ризиків. Емітентом не використовується метод страхування цінового ризику за угодами 
на біржі (товарній, фондовій) - операції хеджування.

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, 
у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 
використовуються операції хеджування

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:
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д/н

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

д/н

д/н

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

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Акціонери

Інше (зазначити)

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах (за наявності контролю)?

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками

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

Підняттям карток

Бюлетенями (таємне голосування)

Підняттям рук

Інше (зазначити)

  Так  Ні

X

X

 Так  Ні 

X

X

 Так  Ні 

X

X

X

Депозитарна установа X

26.04.2019

99,04

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Звіт виконавчого органу про дільність у 2018 році.
3.Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2018 р.
4. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018 р.
5. Висновок зовнішнього аудиту про фінансово-господарську дільність Товариства у 2018 р.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової ради 
Товарисвта, висновку Ревізійної комісії та висновку зовнішнього аудиту.
7.Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2018 р.
8. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2018 р.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Лесков Артем Володимирович.

Результати розгляду питань порядку денного: 

Причини, чому загальні збори не відбулися:

X

чергові позачергові
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д/н

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Реорганізація

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

Інше (зазначити)

 Так  Ні 

X

X

X

X

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Наглядова рада

Ревізійна комісія (ревізор)

 Так  Ні 

X

X

Виконавчий орган X

д/нАкціонери (акціонер), які (який) на 
день подання вимоги сукупно є 
власниками (власником) 10 і більше 
відсотків простих акцій товариства

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

д/нІнше (зазначити)

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

Наглядова рада: Голова - О.Г. Майборода, Секетар - О.В. Борбюк.
Виконавчий орган: Генеральний директор - М.В. Бородавко

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

0

0

0

Склад наглядової ради (за наявності)

Членів наглядової ради - акціонерів

Членів наглядової ради - представників акціонерів

Членів наглядової ради - незалежних директорів

Кількість 
осіб
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д/н

д/н

д/н

З питань аудиту

З питань призначень

З винагород

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Члени наглядової ради не отримують винагороди

Інше (зазначити)

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Особисті якості (чесність, відповідальність)

Відсутність конфлікту інтересів

Граничний вік

Відсутні будь-які вимоги

Інше (зазначити)

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та 
обов'язками?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 (із 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 
нового члена
Інше (зазначити)

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

Чи проводилися засідання наглядової ради?

д/нІнше (зазначити)

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, 
а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/н

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
 Так Ні

д/н

Загальний опис прийнятих на них рішень: д/н
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Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 
бюджету

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий 
орган

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 

органу

 

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)

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)

Які документи передбачені 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 (зазначити)

 Так Ні

ні

0

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії __________ осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? __________

0

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента
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Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація 

розповсюджується 
на загальних 

зборах

Інформація 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних Національної 

комісії з цінних 
паперів та фондового 

ринку про ринок 
цінних паперів або 

через особу, яка 
провадить діяльність 

з оприлюднення 
регульованої 

інформації від імені 
учасників фондового 

ринку

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства

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

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності? (так/ні)

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Не проводились взагалі

Менше ніж раз на рік

Раз на рік

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Інше (зазначити)

 Так Ні

 Так Ні
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З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

З власнї ініціативи

За дорученням загальних зборів

За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів

Інше (зазначити)

 Так Ні

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
Повне найменування юридичної особи - 

власника (власників) або прізвище, ім'я, по 
батькові (за наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань 

(для юридичної особи - резидента), код/номер з 
торговельного, банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого 
органу влади іноземної держави про реєстрацію 

юридичної особи (для юридичної особи - 
нерезидента)

Розмір частки 
акціонера 

(власника) (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу)

№
з/п

д/н 99,0384611

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

Загальна 
кількість акцій

Кількість акцій 
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження Дата виникнення 
обмеження

0 0 д/н 11.07.2019

д/н

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

д/н

9) Повноваження посадових осіб емітента

д/н

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
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Найменування юридичної 
особи

Ідентифі-
каційний 

код 
юридичної

 особи

Місцезнаходження Кількість акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Кількість за типами акцій

д/н д/н д/н, д/н, Київська область, 
д/н, УКРАЇНА

0 0 0 0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Кількість акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

Кількість за типами акцій

Лесков Артем Володимирович 103 99,038461 103 0

103 99,038461 103 0Усього:

© SMA 164032892018 р. 



№
з/п

Ідентифікаційний код юридичної 
особи - резидента або код/номер з 

торговельного, банківського чи 
судового реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу влади 
іноземної держави про реєстрацію 

юридичної особи - нерезидента)

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

Дата отримання 
інформації від 
Центрального 

депозитарію цінних 
паперів або 
акціонера

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або найменування юридичної особи 

власника (власників) акцій

Розмір частки 
акціонера до зміни 

(у відсотках до 
статутного капіталу)

Розмір частки 
акціонера після 

зміни (у відсотках 
до статутного 

капіталу)

1 42 3 5 6
1 д/н31.12.2018 фізична особа

Зміст інформації: д/н

0 0
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Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, 
яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 

меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є 
власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного 

товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою 
або рівною пороговому значенню пакета акцій

Номер за порядком: 1 Дата вчинення дії: 11.07.2019

1. Причина повідомлення

- відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 
або рівним пороговому значенню пакета акцій

- відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

- відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями 
акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною 
пороговому значенню пакета акцій

2. Відомості про особу, на яку поширюється обов’язок щодо подання повідомлення відповідно до статті 64-1 Закону 
України «Про акціонерні товариства»:

2.1. Щодо фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові (за 
наявності):

фізична особа

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

Місцезнаходження

3. Дата, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто 11.07.2019

4. Результат Розмір пакета 
голосуючих 
акцій (у 
відсотках) 
(показник 
останньої 
графи 
таблиці 
пункту 5)

Кількість 
прав голосу 
за акціями* 
(у відсотках) 
(показник 
останньої 
графи 
таблиці 
пункту 6)

Кількість прав 
голосу за акціями, 
пов’язаних із 
фінансовими 
інструментами (у 
відсотках) (сума 
показників 
останньої графи 
таблиць 7.1 та 7.2)

Усього (сума 
показників, 
зазначених у 
графах 2, 4, 5 
цієї таблиці)

Загальна кількість 
голосуючих акцій 
емітента станом 
на останню дату 
складення реєстру 
власників акцій 
(шт.)

1 2 3 5 6 7

на дату, коли 
порогове значення 
було досягнуто 
або перетнуто

0 0 0 0 0

дані попереднього 
повідомлення (за 
наявності)

0 0 0 0 0

2.2. Щодо 
юридичної 
особи:

Найменування

Кількість прав 
голосу за 
іншими 
цінними 
паперами (у 
відсотках) (за 
наявності)

4

0

0
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Міжнародний 
ідентифікаційний 
номер цінних 
паперів

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

Розмір пакета голосуючих акцій на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто

6. Детально про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто

Клас і тип акцій Міжнародний 
ідентифікаційний 
номер цінних 
паперів

Дія (набуття або 
відчуження)

Кількість 
голосуючих 
акцій (шт.)

Розмір пакета голосу- 
ючих акцій (у відсотках) 
від загальної кількості 
голосуючих акцій

Володіння (пряме 
або опосередковане)

0 0

Клас і тип акцій Дія (набуття 
або відчуження)

Один із випадків, передбачених 
частиною дев’ятою статті 64-1 
Закону України «Про акціонерні 
товариства»

Кількість 
голосів (шт.)

Розмір 
прав 
голосу за 
акціями (у 
відсотках)

0 0

7. Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями 
акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною 
пороговому значенню пакета акцій

7.1. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових 
інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції шляхом їх поставки

Тип фінансового інструмента Дата 
виконання

Дія 
(набуття 
або 
відчуження)

Володіння 
(пряме або 
опосередковане)

Кількість 
голосуючих акцій, 
які можуть бути 
набуті у разі 
виконання 
фінансових 
інструментів (шт.)

Сумарна 
кількість 
прав за 
акціями (у 
відсотках)

0 0

7.2. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових 
інструментів, що на дату їх виконання не передбачають поставки акцій своєму власнику

Тип фінансового 
інструмента

Дата 
виконання

Базовий актив 
(акції або 
право голосу)

Дія (набуття 
або 
відчуження)

Володіння 
(пряме або 
опосередковане)

Розрахунок 
(грошовий 
або право 
голосу)

Кількість 
голосів 
(шт.)

0

Сумарна 
кількість 
прав за 
акціями (у 
відсотках)

0

набуття

пряме

01110100 Акція проста 
бездокументарна іменна
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8. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа 
(особи, що діють спільно) здійснює (здійснюють) розпорядження акціями

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
найменування юридичної особи

Розмір 
пакета 
голосуючих 
акцій (у 
відсотках)**

Кількість 
прав голосу 
за акціями 
(у 
відсотках)**

Кількість прав 
голосу за акціями, 
пов’язаних із 
фінансовими 
інструментами (у 
відсотках)**

Усього

Ідентифікаційний код юридичної особи

10. Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

д/н

9. У разі голосування на підставі отриманої довіреності зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
найменування юридичної особи – довірителя:

д/н

ідентифікаційний код юридичної особи – довірителя: д/н

кількість голосів (шт.): 0

розмір прав голосу (у відсотках): 0

дата закінчення строку довіреності:
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X. Структура капіталу
№
з/п

Тип та/або клас акцій Кількість 
акцій (шт.)

Номінальна 
вартість (грн)

Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до 
торгів на фондовій біржі в частині включення до 

біржового реєстру

1 2 3 4 5 6

1 104 200 д/н д/н
Примітки: д/н

Акції іменні прості
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Дата 
реєстрації 

випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний 

ідентифі-
каційний 

номер

Форма 
існування та 

форма випуску

Номінальна 
вартість (грн)

Кількість 
акцій (шт.)

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн)

Частка у 
статут-
ному 

капіталі 
(%)

1. Інформація про випуски акцій емітента

XI. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного 
папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105
27.11.2009 73/10/1/09 Національний дипозитарій України 200,00 20800,00104 100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: 

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: 

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: 

Мета додаткової емісії: 

Спосіб розміщення: 

Дострокове погашення: 

UA4000064042UA4000064042 Бездокументарні 
іменні

Акція проста 
бездокументарна
 іменна
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7.Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) 
такого емітента

Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи

Кількість 
цінних 

паперів (шт.)

Від загальної 
кількості 
цінних 

паперів (у 
відсотках)

Тип цінного папера

1 3 42
д/н 0 0Акція проста бездокументарна 

іменна

0Усього:
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8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі 
емітента

Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи

Кількість акцій 
(штук)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

Кількість за типами акцій

1 2 3 4 5
д/н 0 0 0 0

0Усього: 0 0 0
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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

Кількість акцій у 
випуску (шт.)

Номер свідоцтва про 
реєстрацію випуску

Міжнародний 
ідентифі-

каційний номер

Загальна 
номінальна 

вартість (грн)

Загальна кількість 
голосуючих акцій 

(шт.)

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

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

1 42 3 5 6 7 8

27.11.2009 0

Опис: д/н

д/н UA4000064042 0 0 0 0
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XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному 
році

Сума нарахованих дивідендів, грн
Нараховані дивіденди на одну акцію, гр
Сума виплачених/перерахованих 
дивідендів, грн

Дата складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів

За результатами звітного 
періоду

У звітному періоді

0
0
0

0
0
0

Опис: д/н

0
0
0

0
0
0

Інформація про виплату дивідендів

за простими 
акціями

за 
привілейова- 
ними акціями

за простими 
акціями

за 
привілейова- 
ними акціями

Дата (дати) перерахування дивідендів 
через депозитарну систему із 
зазначенням сум (грн) перерахованих 
дивідендів на відповідну дату

Дата (дати) перерахування/ 
відправлення дивідендів безпосередньо 
акціонерам із зазначенням сум (грн) 
перерахованих/ відправлених 
дивідендів на відповідну дату

Дата прийняття уповноваженим 
органом акціонерного товариства 
рішення про встановлення дати 
складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів

Спосіб виплати дивідендів д/н д/нд/н д/н
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1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. 

грн)
Орендовані основні засоби 

(тис. грн)
Основні засоби, усього 

(тис. грн)

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Опис: 0

1.Виробничого призначення:

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

2.Невиробничого призначення: 

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

Усього

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  інвестиційна нерухомість
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
Статутний капітал (тис. грн)

101042
21

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 
звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 
періоду становить 101021 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 101021 тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить 100602 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 100602 
тис.грн. 
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 21

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

100623
21
21
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата 
погашення

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

0

0

Зобов’язання за цінними паперами

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X

X

X

X

X

X

0

0

за векселями (всього)

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

X

X

X

X

X

X

0

0

0

0

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов'язання та забезпечення

Усього зобов'язань та забезпечень

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0Кредити банку

у тому числі:

X

 

X X

   

0за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом):

X X X

Опис: д/н
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.31.12.2018 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2019.01.01

16403289

8036400000

41.20

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРЕНЕРГОМОНТАЖ"

Будівництво житлових і нежитлових будівель

Адреса, 
телефон

39, м.Київ, Деснянський, Київська область, 02166, УКРАЇНА, 518-20-16

КОДИ

ДЕСНЯНСЬКИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111

Середня кількість працівників 324

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

0 0

0 22

4020 7783

8048 12836

4028 5053

0 0

0 0

59530 75767

0 0

0 0

63550 83572

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи

1001

1002

1005

1010

1011

1012

1030

1035

1040

1060

1065

1095

    первісна вартість

    накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції

Основні засоби

    первісна вартість

    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0

0 0

0 0

1020

1021

1022

Довгострокові біологічні активи

    первісна вартість довгострокових біологічних активів

    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

0 01045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

0 0

0 0

0 01015

    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016

    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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14008 149531

8380 87686

5628 61845

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

69226 138457

4714 31282

1254 1383

0 0

0 0

0 0

9 2630

573 766

573 766

3 2

93484 346065

0 0

157034 429637

1100

1101

1102

1103

1104

1110

1115

1120

1125

1130

1135

1136

1140

1145

1155

1165

1167

1170

1195

1200

1300

Запаси

    Виробничі запаси

    Незавершене виробництво

    Готова продукція

    Товари

Поточні біологічні активи

Депозити перестрахування

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами

    з бюджетом

        у тому числі з податку на прибуток

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі

Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках

Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II

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

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

0 01166    Готівка

0 01160Поточні фінансові інвестиції

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах

0 01181у тому числі в:
    резервах довгострокових зобов’язань

0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат

0 01183    резервах незароблених премій

0 01184    інших страхових резервах

3697 220141190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405

1410

1411

1412

1415

1420

1425

1500

1505

1520

1595

1600

1605

1610

1615

1695

21 21

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

100602 101021

0 0

0 0

0 0

0 0

30030 27930

0 0

0 0

0 0

21422 174254

26381 300665

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

    Емісійний дохід

    Накопичені курсові різниці

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання

Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків

Векселі видані

Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями

    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

 

 

 

  

  

  

1495 100623 101042Усього за розділом I

1510

1515

30030 27930

0 0

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви

1430 0 0Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1525 0 0Цільове фінансування

1526 0 0    Благодійна допомога

1530 0 0Страхові резерви

1531 0 0у тому числі:
    резерв довгострокових зобов’язань

1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат

1533 0 0    резерв незароблених премій

1534 0 0    інші страхові резерви

1535 0 0Інвестиційні контракти

1540 0 0Призовий фонд

1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 378 414    розрахунками з бюджетом

1621 272 399        у тому числі з податку на прибуток

1625 354 124    розрахунками зі страхування

1630 1909 1133    розрахунками з оплати праці

1635 596 124382Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1640 0 0Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1660 0 0Поточні забезпечення

1665 0 0Доходи майбутніх періодів

1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1690 1722 358Інші поточні зобов’язання

( )

( )

( )

( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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д/н

д/н

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: д/н

1700

1800

1900

0 0

0 0

157034 429637

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

    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Баланс

1 2 3 4
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2019.01.01
КОДИ

16403289

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРЕНЕРГОМОНТАЖ"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
за 2018 рік

2220

Дохід від участі в капіталі

411603 165800

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

403068 130021

8535 35779

0 0

0 0

0 0

0 0

61067 122469

0 0

11172 5294

0 0

54718 119391

0 0

0 0

3712 33563

0 0

17 0

638 853

0 0

2148 2170

0 0

982 30561

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000

Чисті зароблені страхові премії 2010

    Премії підписані, валова сума 2011

    Премії, передані у перестрахування 2012

    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013

    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:
     прибуток

2090

     збиток 2095

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111

    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112

Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130

Витрати на збут 2150

Інші операційні витрати 2180

    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250

Втрати від участі в капіталі 2255

Інші витрати 2270

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275

Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

0 0Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

0 0    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю

2121

0 02200

39 21Інші фінансові доходи

0 0    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

0 0Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( () )

( () )

( () )

( () )

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
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419 29748

0 0

260343 35547

26253 14762

5730 3099

1027 971

185419 154829

478772 209208

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток

2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500

Витрати на оплату праці 2505

Відрахування на соціальні заходи 2510

Амортизація 2515

Інші операційні витрати 2520

Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615

Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: д/н

(563) (813)Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

д/н

д/н

Керівник

Головний бухгалтер

0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405

Накопичені курсові різниці 2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415

Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

0 0

0 0

0 0

419 29748

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4
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2019.01.01
КОДИ

16403289

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРЕНЕРГОМОНТАЖ"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік

258591 174820

0

9797 0

258528 7750

39 0

0

0 0

0 0

0 81

28326 16099

4686 4715

20

0

0 0

0 0

 Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

3000

3006

3010

3015

3025

3035

3040

3045

3050

3095

3105

3115

3117

3118

3140

3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

    у тому числі податку на додану вартість

Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

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

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів

Витрачання на оплату цільових внесків

   

2718

0

4211

38

0 27183005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

39 27523020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

345730 380223100Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

14912 47993110Відрахувань на соціальні заходи

437 6603116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

611313135Витрачання на оплату авансів 72076

0 0

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

42096 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

0 03190Інші витрачання

19168 633553195Чистий рух коштів від операційної діяльності

0 03205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів

0 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

0 03200Надходження від реалізації:
    фінансових інвестицій

0 03220    дивідендів

0 213215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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Примітки: д/н

д/н

д/н

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами

0 03275Витрачання на надання позик

0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 595303290Інші платежі

0 (59732)3295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

0 2233260    необоротних активів

0 03255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

349880 03340Інші надходження

0 03355Сплату дивідендів

0 03305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

0 03300Надходження від:
Власного капіталу

2100 46403350Погашення позик

0 03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

638 8533360Витрачання на сплату відсотків

0 03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах

366117 03390Інші платежі

(18975) (5493)3395Чистий рух коштів від фінансової діяльності

193 (1870)3400Чистий рух грошових коштів за звітний період

573 26533405Залишок коштів на початок року

0 (210)3410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

766 5733415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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2019.01.01
КОДИ

16403289

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРЕНЕРГОМОНТАЖ"

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2018 рік

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

 Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 521

Форма № 3-н Код за ДКУД 1801006

3500

3510

3515

3521

3523

3524

3526

3540

3550

3552

3554

3557

3570

3561

3563

3564

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до 
оподаткування

    збільшення (зменшення) забезпечень

    збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, 
утримуваних для продажу та груп вибуття

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

Фінансові витрати

Зменшення (збільшення) оборотних активів

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської 
заборгованості

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

Грошові кошти від операційної діяльності

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської 
заборгованості за товари, роботи, послуги

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської 
заборгованості за розрахунками зі страхування

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської 
заборгованості за розрахунками з оплати праці

   

0

0

0

0

03505Коригування на:
    амортизацію необоротних активів

0 03520    збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та 
інших негрошових операцій

0 03522Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

0 03551Збільшення (зменшення) запасів

0 03553Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, послуги

0 03556Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

0 03560Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

03562Збільшення (зменшення) поточної кредиторської 
заборгованості за розрахунками з бюджетом

0

0 0

0 03566Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

0 03567Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

03580Сплачений податок на прибуток

0 03195Чистий рух коштів від операційної діяльності

надходження надходження

4

видаток

6

видаток

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

  

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0

0 0

03585Сплачені відсотки 0

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X
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Примітки: д/н

д/н

д/н

Керівник

Головний бухгалтер

03205    необоротних активів

03225Надходження від деривативів

03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

03200Надходження від реалізації:
    фінансових інвестицій

03220    дивідендів

03215Надходження від отриманих:
    відсотків

03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці

03250Інші надходження

03270Виплати за деривативами

03275Витрачання на надання позик

03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці

03290Інші платежі

0 03295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

03310Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві

03340Інші надходження

03355Сплату дивідендів

03260    необоротних активів

03255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

03305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

03300Надходження від:
Власного капіталу

03350Погашення позик

03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

03360Витрачання на сплату відсотків

03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

03370Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві

03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах

03390Інші платежі

0 03395Чистий рух коштів від фінансової діяльності

0 03400Чистий рух грошових коштів за звітний період

03405Залишок коштів на початок року

0 03410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

0 03415Залишок коштів на кінець року

0

0

0

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

 X  

 X  X

 X  X

 X  X

 X  X

3 521 4 6
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2019.01.01
КОДИ

16403289

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРЕНЕРГОМОНТАЖ"

Звіт про власний капітал
за 2018 рік

21 0

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код
рядка

Зареєстро-
ваний 

(пайовий) 
капітал

Капітал у 
дооцінках

3 421

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

4000

4010

4090

4100

4200

4205

4210

4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок

Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу

Відрахування до резервного капіталу

Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:
Зміна облікової політики

21 04095Скоригований залишок на початок року

0 04110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

Додатко-
вий капітал

Резервний 
капітал

Нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений 
капітал

Вилу-
чений 
капітал

Всього

5 6 7 8 9 10

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

100602 0

0

0 0

419 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

100602 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100623

0

419

0

0

0

0

0

100623

0

0

0 04111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 0

0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0

0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0

0 04114Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих і спільних підприємств

0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 0
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Примітки: д/н

д/н

д/н

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

21 0

4220

4240

4260

4270

4280

4290

4295

4300

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:
Внески до капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій

Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі

Залишок на кінець року

0

0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві

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

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

419 0

101021 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

419

101042

0

0

0

0

0

3 421 5 6 7 8 9 10
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XV. Відомості про аудиторський звіт

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора - фізичної особи - підприємця)

Ідентифікаційний код юридичної особи 
(реєстраційний номер облікової картки* 
платника податків - фізичної особи)

Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

Приватне підприємство "Аудиторська фірма 
"УКРФІНАНСАУДИТ". Директор Збожинський Володимир 
Петрович.

24089565

м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4

1

2

3

Дата і номер рішення про проходження 
перевірки системи контролю якості 
аудиторських послуг (за наявності)

26.11.2020, 317/45

Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності

01.01.2018-31.12.20186

Думка аудитора7 із застереженням

Пояснювальний параграф (за наявності)

Аналіз наведених даних з фінансового звіту Товариства за

8

Номер та дата договору на проведення аудиту №2703-НК, 27.03.20199

Дата початку та дата закінчення аудиту 27.03.2019-25.04.201910

Дата аудиторського звіту 25.04.201911

Розмір винагороди за проведення річного 
аудиту, грн

8000,0012

Номер реєстрації аудиторської фірми 
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності

16104

Текст аудиторського звіту13

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо річної фінансової звітності                                                                             Приватного акціонерного товариства 
«УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» 
станом на 31 грудня 2018 року

Керівництву  Приватного акціонерного товариства «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ»

А. ЗВІТ З АУДИТУ  ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» (Товариство), 
що складається з Балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 р. та звіту про фінансові результати (звіту 
про сукупний дохід), звіту про у власний капітал, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною 
датою, та приміток до фінансової звітності.

Думка із застереженням
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа
для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах фінансовий стан Товариства на  31 грудня 2018 р., та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що 
закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО).

Основа для думки із застереженням

Управлінський персонал Товариства не створює забезпечення   на  виплату  відпусток працівникам, що передбачене 
пунктом   7    Положення    (стандарту) бухгалтерського  обліку  26  "Виплати працівникам",  затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р.  № 601 і пунктом 13 Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку  11  "Зобов`язання",  затвердженого  наказом   Міністерства фінансів  України  від  31  січня  2000 року № 20.
Підприємством, на звітну дату, не  створено резерв сумнівних боргів, чим не дотримано П(с)БО 10 «Дебіторська 
заборгованість». Відповідний резерв створюється для того, щоб мати можливість визначити і відобразити у звітності 
саме чисту реалізаційну вартість дебіторської заборгованості.
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Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА).

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі
«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.
Ми є незалежними по відношенню до Товариства, фінансова звітність якого перевірялась, згідно з етичними 
вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики 
відповідно до цих вимог. 
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є прийнятними та  достатніми за обсягом для використання їх як 
основи для нашої думки із застереженням.

Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого 
аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової 
звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки 
щодо цих питань.

 •Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi.

 Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову 
звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до 
П(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб 
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих
викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються 
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити 
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за
нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та надання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована 
впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди 
виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на 
економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм 
протягом усього завдання з аудиту.             
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні 
вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись 
такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено
найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення
під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими.
Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом 
заборонено публічне розкриття такого
питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання
не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити 
його корисність для інтересів громадськості.

 Пояснювальний параграф

 Інформація про активи, зобов’язання та нерозподілений прибуток  Товариства у 2018 році
                                                                                                            тис.грн.

    №Показник31.12. 2017р.31.12. 2018р.Зміни за 2018 рік, +,( -)
    1.Вартість активів - усього157034429637+272603

   у тому числі:
    1.1.необоротні активи6355083572+20022
    1.2.оборотні активи93484346065+252581

    3Зобов’язання (довгострокові)3003027930-2100
    4.Зобов’язання (поточні)26381300665+274284
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    5.Власний капітал          (чисті активи)100623101042+419
    6.Фінансовий результат: чистий прибуток (збиток)29748419-29329

Аналіз наведених даних з фінансового  звіту Товариства за 2018 рік, свідчить:
 •діяльність ПРАТ «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» у 2017-2018 роках була прибутковою;
 • вартість активів за 2018 рік збільшилась на 272603 тис. грн., або на 173,59 %.
 •вартість власного капіталу  (чистих активів) Товариства збільшилась  на 419 тис. грн. (внаслідок отримання 

прибутку у 2018 році);
 •у 2018 році залежність Товариства від зовнішніх джерел фінансування знаходиться в рамках оптимальних значень: 

         Загальний висновок щодо фінансового стану Товариства:
 •фінансовий стан ПРАТ «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» на 31.12.2018 року ускладнений залежністю від зовнішніх джерел 

фінансування; (довгострокові кредити банків)
 •вартість чистих активів Товариства більша розміру зареєстрованого статутного

капіталу.

ПРАТ «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» є діючим підприємством, яке здатне надалі продовжувати свою діяльність (за умови 
зменшення залежності від зовнішніх джерел фінансування).  
Дані щодо активів, зобов’язань, фінансових результатів підтверджуються первинними документами,  і їх 
відображення Товариством у фінансовій звітності у суттєвих аспектах не суперечить вимогам П(С)БО (крім питання, 
яке є основою для висловлення думки із застереженням).

Б. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Склад та структура Статутного капіталу
  
Для забезпечення діяльності  ПРАТ “ УКРЕНЕРГОМОНТАЖ ”  з урахуванням змін, внесених новою редакцією 
Статуту від 30.04.2014р.,  створено Статутний  капітал,  розмір якого становить  20800,00 (Двадцять тисяч вісімсот) 
гривень.
Статутний капітал товариства поділено на 104 (сто чотири) простих іменних акцій, номінальною вартістю 200 (двісті) 
гривень кожна.
Привілейовані акції не зареєстровано. Протягом 2018 року змін у Статутному капіталі не було.
Статутний капітал сформовано відповідно до діючого законодавства України.

Відповідність вартості власного капіталу (чистих активів) Товариства вимогам Цивільного кодексу України 
Вартість чистих активів Товариства
Згідно з розрахунком:
вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2018р., становить – 101042 тис. грн.
сума зареєстрованого статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2018р. становить – 21 тис. грн.
Вартість чистих активів Товариства значно перевищує розмір зареєстрованого  статутного капіталу. 
Вимоги п.3 ст.155  Цивільного кодексу України щодо мінімального розміру чистих активів акціонерного товариства 
дотримуються.

Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, складеною відповідно до Національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку станом на кінець дня 31 грудня 2018-го року, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що 
розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 
"Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову 
звітність") не виявлено.
Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної 
фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"№ 514-VI від 17.09.2008р., з 
внесеними змінами та доповненнями, в звітному періоді Товариством не здійснювалось.

Аудиторами здійснено ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності"). 
Суттєвих викривлень в фінансовій звітності за 2018-й рік не виявлено.

Інші питання
ЗВІТ  ПРО НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО ЗВІТУ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАЛІННЯ ПРАТ " КИЇВСОЦБУД 
"
Вивчення питань, які характеризують аспекти корпоративного управління  ПРАТ “ УКРЕНЕРГОМОНТАЖ ”,  
здійснювалось аудиторами з метою з’ясування ступеня  дотримання вимог  Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок».
Результати вивчення реального стану корпоративного управління у Товаристві викладені нижче.

  № з/пПоказникДані
 1.Наявність Кодексу корпоративного управління

  1.1.Власний Кодекс корпоративного управлінняНаразі перебуває на стадії розробки
  1.2.Кодекс корпоративного управління, що добровільно застосовується у ПрАТВідсутній
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 1.3.Практика корпоративного управління, що застосовується ПрАТ, понад вимоги, визначені 
 законодавтвомВиконується в межах чинного законодавства

 2.Інформація про проведені Загальні збори акціонерів ПрАТ у звітному періоді
  2.1.Чергові загальні збориЧергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства 

«УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» проводилися 26.03.2018 р. згідно чинного законодавства. 
  2.2. Позачергові загальні збориНІ

 3.Інформація про керівні органи ПрАТ
  3.1.Наглядова рада

  3.1.1.персональний склад Наглядової ради  Наглядова рада  Товариства здійснює захист акціонерів, в межах 
компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
Протоколом №23 чергових зборів акціонерів ПрАТ «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» було обрано 2-х членів Наглядової 
ради: Голова – Майборода О.Г. та секретар – Борбюк О.В. 

  3.1.2.наявність комітетів у Наглядовій раді Відсутній 
  3.1.3.Інформація про проведені засідання та прийняті рішенняПроведено чергові збори акціонерів та затверджено 

протоколом №26/03-2018 р. від 26 березня 2018 року.
Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 р. Голова Наглядової ради виступив зі звітом проголосували 
та прийняли до відома.

-Протокол засідання Наглядової ради №2-НР від 17.01.2018 р.
Основне питання: укладення трудового контракту з Генеральним директором ПрАТ УКРЕНЕРГОМОНТАЖ». Голова 
Наглядової ради запропонував укласти трудовий контракт з Генеральним директором ПрАТ 
«УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» строком на 20 років.
  

  3.2.Колегіальний виконавчий орган- Правління ПрАТ
 3.2.1.персональний склад 

 Виконавчий орган – Генеральний директорВиконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його 
поточною діяльністю, є Генеральний директор : Бородавко Михайло Вікторович.

 

  3.2.2. Інформація про проведені засідання та прийняті рішеннянемає
4. Інформація про систему внутрішнього контролю і управління ризиками

  4.1.Наявність підрозділу внутрішнього контролю (аудиту)Відсутній
4.2.   

  Наявність внутрішнього нормативного документу щодо внутрішнього аудиту (контролю)Немає 
  4.3.Положення Статуту ПрАТ щодо внутрішнього аудитуНемає 
  4.4.Наявність Ревізійної комісії ПрАТНе створювалась 
  4.5.Інші положення щодо контрольних функцій у ПрАТ Головний бухгалтер

  
5. Інформація про власників значних пакетів акцій ПрАТ

  5.1.Власники пакетів із 5 і більше відсотків простих акцій акціонерного ПрАТ За даними Реєстру власниками 
іменних цінних паперів є 2 особи:
Лесков А.В. та ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНСТИТУТ ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ».

 6.Інформація про наявність обмежень прав участі та голосування акціонерів                                             на Загальних 
зборах акціонерів

 6.1.обмежень прав участи та голосування акціонерів                                             на Загальних зборах акціонерів

 Відсутні. Реєстрація акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах, та голосування на зборах 
відбуваються з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Відповідно до вимог Закону 
України «Про депозитарну систему України» у разі якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом 
депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив 
переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній 
установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при 
визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

  
 7.Порядок призначення та звільнення посадових осіб ПрАТ

  7.1.Голова та члени Наглядова радаГолова Наглядової ради –Майборода О.Г. та секретар – Борбюк О.В.
Обираються Загальними зборами Товариства.

  7.2.Голова та члени Правління Виконавчого органу ТоваристваГенеральний директор є одноосібним виконавчим 
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органом. 
-обирається та звільняється  Загальними зборами акціонерів.
-ст.11.5 Статуту товариства передбачено: Права та обов’язки Генерального директора визначаються чинним 
законодавством, цим Статутом, а також трудовим договором, що укладається з ним. Від імені Товариства трудовий 
договір підписує голова Загальних зборів акціонерів. 

  7.3.Голова та Члени ревізійної комісії Обирається Рішенням акціонера щляхом кумулятивного голосування.
  7.4.Головний бухгалтерПризначається та звільняється наказом Генерального директора Товариства та має право 

другого підпису фінансових документів Товариства.
8. Повноваження посадових осіб ПрАТ

  8.1.Голова та члени Наглядова рада
  8.2.Генеральний директорГенеральний директор Товариства організовує виконання їх рішень. Вирішує всі питання 

поточної діяльності відповідно до Статуту. 
-Організовує діяльність Товариства;
-затверджує штатний розпис та посадові оклади працівників Товариства, встановлює форми, показники, розміри та 
строки їх заохочення;
-встановлює тарифи на послуги, роботи;
-подає на затвердження Загальних зборів акціонерів пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації спільних 
та дочірніх підприємств, філій, представництв;
Подає на затвердження Загальними зборами акціонерів організаційну структуру Товариства, його щорічні плани та 
кошториси.
Приймає рішення одноосібно і оформлю їх своїм наказом чи розпорядженням.

  8.3.Головний бухгалтерМає право другого підпису фінансових документів.

За результатами розгляду інформації, наведеної в  Звіті з корпоративного управління ПРАТ “ УКРЕНЕРГОМОНТАЖ 
”  за 2018 рік аудиторами не виявлено  фактів суттєвої невідповідності  в частині розкриття інформації між Звітом  
про корпоративне управління Товариства та вимогами діючого законодавства.

Інша інформація
На протязі звітного періоду – 2018 року -  ПРАТ “ УКРЕНЕРГОМОНТАЖ ”   надавало НКЦПФР  регулярну (річну) 
інформацію за 2017 рік.
Регулярна річна інформація за 2017 рік розміщена в загальнодоступній інформаційній базі  даних  НКЦПФР 
27.04.2018р.

Події після дати балансу
На дату затвердження фінансової звітності інформація щодо подій, які мають суттєвий вплив на фінансові показники 
невідома.

                        Інша інформація

Основні відомості про Товариство, що перевірялось
 Повна назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» зареєстровано Деснянською 

районною у місті Києві державною адміністрацією 23.03.2000р.
 Код ЄДРПОУ16403289

 Місцезнаходження02166 м. Київ, проспект Лісовий, буд. 39
 Дата зміни свідоцтва про державну реєстрацію 

Серія АОО № 754257  від 17.08.2010 року.
 Підстава зміни свідоцтва про державну реєстраціюЗміна найменування юридичної особи

 Номер запису в ЄДР про зміну свідоцтва про державну реєстрацію
1 066 105 0005 000828.

 Організаційно - правова формаакціонерне товариство
 Телефон/факс+38(044) 518-20-16

 Види діяльності за КВЕД 201041.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний)
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широко асортименту
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12  Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

 Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний №73/10/1/09
Дата реєстрації 03 квітня 2009 року

 Перелік ліцензій та дозволівВид діяльності – проектування, монтаж тех.. обслуговування засобів протипожежного 
захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об’єктів. Ліцензія АЕ № 291711 видана Державною 
службою України з надзвичайних ситуацій. Дата видачі 07.03.2014р.
Вид діяльності – виконання робіт підвищеної небезпеки. Ліцензія 3679.13.32 видана Територіальним управлінням 

© SMA 164032892018 р. 



Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Київській області та м. Києві. Дата видачі – 
17.10.2013р. Термін дії – 16.10.2018р.

Основні відомості про аудиторську фірму
 Повна назва: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «УКРФІНАНСАУДИТ». 
 Код ЄДРПОУ 24089565 

 Місцезнаходження: м. Київ, вул. Лейпцизька,  2/37 кв.4
 Реєстраційні дані: ПП «Аудиторська фірма «Укрфінансаудит».

Зареєстроване Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією 30.05.1996р. Свідоцтво № 1 070 120 0000 
004669 
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські 

 послуги Свідоцтво N 1610 видане Аудиторською Палатою України 30.03.2001р. за рішенням № 100 та продовжене до 
26.11.2020р., рішення АПУ № 317/4.

 Керівник Збожинський Володимир Петрович 
 Інформація про аудиторівЗбожинський Володимир Петрович

Сертифікат аудитора серії А № 000967 виданий Аудиторською Палатою України, рішення № 45 від 16.05.1996р., та 
продовжений до 16 травня 2020 року, рішення Аудиторської палати України № 214/3 від 29.04.2010р.

 Контактний телефон (044) 227-19-00 
 Основні відомості про умови договору на проведення аудитуДоговір на проведення аудиту  №2703-НК від 

27.03.2019р.
 Дата початку проведення аудиту27.03.2019р.

 Дата закінчення проведення аудиту25.04.2019р.

"25" квітня 2019 року.

Директор 
ПП  «Аудиторська фірма «Укрфінансаудит»
__________Збожинський В.П.

м. Київ,  вул. Лейпцизька, 2/37 кв. 4
д/н

© SMA 164032892018 р. 



XVI. Твердження щодо річної інформації

Інформація має містити офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські функції та 
підписують річну інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова 
звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно 
із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить 
достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, 
прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках 
консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та 
об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан 
емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої 
звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй 
господарській діяльності.

© SMA 164032890 кв. 2018 р.
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