
Титульний аркуш

Приватне акцiонерне товариство "Полюс"

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

1. Повне найменування емітента

Голова правлiння Севериненко Василь Миколайович

(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

19029704

пр-т Маяковського, 5-в, м.Київ, 02225

(044) 515-25-98, 515-17-40

office@patpolus.com

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Приватне акціонерне товариство

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

26.04.2019

№ 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

www.patpolus.com

(адреса сторінки)

26.04.2019

(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, 
13.03.2019, 02
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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.

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.

5. Інформація про рейтингове агентство.

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

7. Судові справи емітента. X

8. Штрафні санкції емітента.

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; X

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; X

інформація про виконавчий орган; X

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;

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X

повноваження посадових осіб емітента. X

© SMA 190297042018 р.





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.

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.

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.

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. X

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) X

1. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах відсутні, так як емiтент не бере участi у створеннi 

юридичних осiб.

2. Інформація про рейтингове агентство відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у 

статутному капiталi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне 

(домiнуюче) становище.

3. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента вiдсутня, так як у 

емiтента немає філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

4. Інформація про штрафні санкції емітента вiдсутня, так як у емiтента немає штрафних санкцій.

5. Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах 

емітента відсутня, так як будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на Загальних зборах 

емiтента немає.

6. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента (юридичні особи) відсутня, так як емітент 

не має осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента (юридичні особи).

7. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або 

рівним пороговому значенню пакета акцій відсутня, так як змiн акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр 

пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй у звiтному перiодi не відбувалось.

8. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй.

9. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущені емітентом, вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало 

випуски iнших цiнних паперiв.

10. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск 

похiдних цiнних паперiв.

11. Iнформацiя про придбання власних акцiй емітентом протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що 

товариство не здiйснювало придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду.

12. Інформацію про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня, 

в зв'язку з тим, що Товариство не випускало інших цінних паперів (крім акцій).

13. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд 

емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв відсутня, в зв'язку з тим, що у 
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звiтному 2018 роцi не було будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть 

отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв.

14. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді відсутня, в зв'язку з 

тим, що у звітному періоді рішення щодо виплати дивідендів та інших доходів за цінними паперами не приймалось, 

дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

15. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня, у зв`язку з тим, що емітент 

не займається видами діяльності, що класифікується як переробна, добувна промисловість або виробництво та 

розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

16. Інформація про собівартість реалізованих продукції відсутня, у зв`язку з тим, що емітент не займається видами 

діяльності, що класифікується як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, 

газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

17. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня в 

зв`язку з тим, що товариство не приймало рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

18. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня в зв`язку з тим, 

що товариство не приймало рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв.

19. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть вiдсутня в зв`язку з тим, що товариство не приймало рiшення про надання згоди на вчинення 

правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.

20. Відомості про аудиторський звіт відсутні, в зв'язку з тим, що у звітному періоді аудиторська перевiрка не 

замовлялась i не здiйснювалась.

21. Iнформацiя про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка 

наявна в емітента відсутня, в зв'язку з тим, що за iнформацiєю, якою володiє Товариство, корпоративних договорiв, 

укладених акцiонерами (учасниками) емiтента немає.

22. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють 

контроль над емітентом відсутня, в зв'язку з тим, що будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є 

незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емітентом, немає.

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

періоду, вiдсутня в зв`язку з тим, що товариство не розкривало відомості щодо особливої інформації та інформації 

про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

24. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски 

iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що 

товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв 

сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено 

iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало 

випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не 

здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, 

що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, 

що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з 

тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами 

ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих 

активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН 

вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.

25. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових 

облiгацiй пiдприємств.
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Приватне акцiонерне товариство "Полюс"

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 "Державний 

експортно-імпортний банк України"

322313

д/н

д/н

3) поточний рахунок

6) поточний рахунок

26004000027246

д/н

68.20

01.49

47.21

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах

Розведення інших тварин

4. Територія (область) м. Київ

А01 №310926

01.04.1994

240744,00

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

   488. Середня кількість працівників (осіб)
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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

1 Пролонгація договору оренди 

земельної ділянки від 

26.09.2014р., за адресою 

вул.Електротехнічна, 18 

м.Києва (0,4656га)

Кадастровий номер 

8000000000:62:021:0083

910/2151

7/17

Господарськи

й суд

ПрАТ 

«Полюс»

Київська 

міська рада

Департамен

т земельних 

ресурсів

Позов 

задоволено 

Рішення 

господарськог

о суду м. 

Києва від 

22.02.2018р.

Примітки: (Повернення судового збору в процесі виконання)

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 12.02.2019р залишено в силі рішення суду І інстанції

Київська міська рада подала касаційну скаргу Справа призначена на 14.05.2019 о 10год. 40 хв.

2 Пролонгація договору оренди 

земельної ділянки від 

26.09.2014р., за адресою 

вул.Електротехнічна, 18 

м.Києва (0,4915га)

Кадастровий номер 

8000000000:62:021:0082

910/2151

5/17

Господарськи

й суд

ПрАТ 

«Полюс»

Київська 

міська рада

Департамен

т земельних 

ресурсів

Позов 

задоволено 

Рішення 

господарськог

о суду м. 

Києва від 

01.01.2018

Примітки: Постановою Північного апеляційного господарського суду від 12.02.2019р. залишено в силі рішення суду 

І інстанції

Київська міська рада подала касаційну скаргу Справа призначена на

на 23.05.2019 року о 11 год. 00 хв.

3 Пролонгація договору оренди 

земельної ділянки від 

26.09.2014р., за адресою 

вул.Електротехнічна, 18 

м.Києва (0,2292га)

Кадастровий номер 

8000000000:62:020:0060

910/2151

6/17

Господарськи

й суд

ПрАТ 

«Полюс»

Київська 

міська рада

Департамен

т земельних 

ресурсів

Позов 

задоволено 

Рішення 

господарськог

о суду м. 

Києва від 

19.02.2018

Примітки: Постановою Північного апеляційного господарського суду від 17 січня 2019 р. залишено в силі рішення 

суду І інстанції

Київська міська рада подала касаційну скаргу Справа призначена на

на 04 червня 2019 року о 12 год. 45 хв.

4 Скасування припису, 

протоколу, постанови (Сувід) 

50520,00грн. (штраф)

826/1327

9/17

Адміністратив

ний суд

ПрАТ 

«Полюс»

ДАБІ Скасування 

припису, 

протоколу, 

постанови 

(Сувід) 

50520,00грн.

 (штраф)

Не 

призначено 

наступний 

розгляд

Примітки: д/н

5 Про визнання протиправними 

дії (проведення ярмарки на 

вул.Електротехнічній)

826/6782/

17

Адміністратив

ний суд

ПрАТ 

«Полюс»

КМДА д/н З 06.2017р. 

не 

призначено 

наступний 

розгляд

Примітки: д/н

6 Про визнання протиправними 

та скасування податкових 

повідомлень-рішень 

№0822615147, №0832615147, 

№0842615147 від 27.03.2017 

року

Сума: 1 231 730,2 грн.

826/4733/

17

Адміністратив

ний суд

ПрАТ 

«Полюс»

ДФС Позов 

задоволено

Примітки: Виграно І інстанцію.

Апеляційний суд залишив в силі постанову І інстанції. 

ДФС подано касацію. Призначено склад суду.

© SMA 190297042018 р. 





1 72 3 4 5 6 8

7 Визнання протиправним та 

скасування доручення від 

30.10.2018 року №004-7976 

яким вирішено демонтувати 

споруди, що належать ПрАТ 

«Полюс»

640/1801

0/18

Адміністратив

ний суд

ПрАТ 

«Полюс»

Департамен

т міського 

благоустрою

 

виконавчого

 органу 

Київської 

міської 

ради 

(КМДА)

КП«Київбла

гоустрій» 

виконавчого

 органу 

Київської 

міської 

ради 

(КМДА)

Подано заяву 

на 

забезпечення 

позову

Примітки: Суд задовольнив забезпечення позову

також

Рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва 28.12.2018 р задоволено Позовні вимоги «Полюс» 

Апеляційний суд залишив без змін ухвалу суду про забезпечення позову,

також 

Апеляційний суд залишив без змін Рішення І інстанції

© SMA 190297042018 р. 





18. Опис бізнесу

Приватне акцiонерне товариство "Полюс" (далi - Товариство) є юридичною особою публiчного права за 

законодавством України, створене та дiє на пiдставi рiшення Установчих зборiв Закритого акцiонерного 

товариства "Полюс" вiд 04.03.1995 р. (зареєстроване Ватутiнською районною Радою народних депутатiв 

м.Києва 04.04.1995 р. №19029704 та є правонаступником колективного виробничо-торгового 

пiдприємства "Полюс". Приватне акцiонерне товариство "Полюс" (iдентифiкацiйний код 19029704) є 

новим найменуванням Закритого акцiонерного товариства "Полюс" (iдентифiкацiйний код 19029704) у 

вiдповiдностi до вимог Закону України . Злиття, приєднання, перетворення, видiлення не здiйснювалось.

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не було.

Для пiдготовки фiнансової звiтностi товариство застосовує концептуальну основу, прийняту в Українi, 

зокрема, Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", нацiональнi 

Положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення 

бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi.. Основнi засоби вiдображенi в облiку 

за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення i виготовлення та вiдповiдають 

вимогам ПСБО 7 "Основнi засоби". Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у 

вiдповiдностi з податковим законодавством. Визначення, облiк та оцiнка зобов"язань в товариствi 

здiйснюється вiдповiдно до П(С) БО № 11 "Зобов"язання", затвердженого наказом МФ України вiд 

31.01.2000 р. № 20. Власний капiтал визначений згiдно Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку 5 

"Звiт про власний капiтал", затвердженого наказом МФУ вiд 31.03.1999р. № 87. Формування виручки вiд 

реалiзацiї товарiв i послуг проводиться вiдповiдно до П(С)БО 15 "Дохiд", затвердженого наказом 

Мiнiстерства фiнансiв України 29.11.1999р. №290 з внесеними змiнами та доповненнями до цього закону. 

Органiзацiя та методологiя бухоблiку здiйснюється у вiдповiдностi з чинним законодавством України та 

стандартами НСБО. Фiнансова звiтнiсть складена згiдно стандартiв України. Амортизацiя нараховується 

прямолiнiйним методом. Переоцiнка фiнансових iнвестицiй не здiйснювалась.

Основний вид дiяльностi емiтента - надання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого майна. 

Дiяльнiсть товариства залежить вiд сезонних змiн. Товариство намагається збiльшити кiлькiсть 

орендарiв.Основнi ризики в дiяльностi емiтента:- Вiдсутнiсть орендарiв.- Загальноекономiчнi (рiзка змiна 

законодавства у сферi оподаткування, iнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин, рiзке коливання цiн 

на енергоносiї та матерiали, пiдвищення вiдсоткiв по кредитам), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), 

якi можуть змiнити термiни оренди та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на 

пiдставi чинного законодавства.- Ризик пов'язаний iз загальною економiчною та полiтичною ситуацiєю в 

країнi й навiть у свiтi, зростанням цiн на ресурси, загальноринковим падiнням їх на всi активи, змiни 

процентної ставки, падiння загальноринкових цiн, iнфляцiї.- Ризик пов'язаний iз фiнансовим станом 

конкретного орендаря.- Ризик лiквiдностi пов'язаний з можливою затримкою реалiзацiї послуг на ринку.- 

Галузевий ризик пов'язаний зi змiною стану справ у окремiй галузi економiки.- Ризик зменшення ресурсiв, 

попиту на продукцiю. - Фiнансовий ризик - це ризик, пов'язанний з нерентабельнiстю або 

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

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 40 Середня чисельнiсть 

позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 10 Чисельнiсть працiвникiв, якi 

працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): - Фонд оплати працi: Факти змiни 

розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: Фонд оплати 

працi складає 4501 тис. грн. Вiдносно попереднього року вiдбулося збiльшення розмiру фонду оплати 

працi на - 1 080 тис.грн. за рахунок збiльшення штату працiвникiв. Кадрової програми, спрямованої на 

забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам, товариство немає.

Інформація про чисельність працівників

Товариство не належить до будь-яких об’єднань.

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

Товариство спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами не здiйснює.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 

підприємствами, установами
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банкрутством.Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi - використання 

механiзмiв закрiплення договiрних умов у стосунках партнерiв на прогнозний перiод з метою 

пiдстраховки обох сторiн, що домовляються, вiд негативних змiн у кон'юнктурi ринку в майбутньому; 

Своєчасне планування та створення необхiдних резервiв i запасiв матерiальних, фiнансових i часових 

ресурсiв. Цi методи особливо важливi в умовах дефiциту фiнансових ресурсiв, що спостерiгається в 

Українi. Мають формуватися обсяги та структура матерiальних резервiв i запасiв на непередбачуванi 

витрати, резервуватися кошти на покриття випадкових витрат, пов'язаних з експлуатацiєю обладнання, 

змiнами природних умов, поведiнкою персоналу. Квалiфiковане вiдпрацювання договорiв i контрактiв 

мiж партнерами по iнвестицiйному проекту, своєчасне вiдпрацювання в них прав та обов'язкiв сторiн в 

умовах можливих негативних подiй i конфлiктних ситуацiй.Про канали збуту й методи продажу, якi 

використовує емiтент - безготiвковi розрахунки.Про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн - 

Товариство не займається виробництвом, яке потребує сировини, тому сировину не постачає та не має 

iнформацiї щодо iї доступностi та динамiки цiн.Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi 

виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент - Товариство не займається виробництвом.Рiвень 

впровадження нових технологiй, нових товарiв, його положення на ринку - В звiтному роцi товариство не 

спрямовувало грошовi кошти на дослiдження та розробки.Iнформацiя про конкуренцiю в галузi - 

конкурентами Товариства є пiдприємства та органiзацiї, якi надають такi ж самi послуги.Про особливостi 

продукцiї (послуг) емiтента - особливостей немає.Перспективнi плани розвитку емiтента - на жаль, в 

iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо 

впевненi прогнози й детальнi плани.

За останнi п'ять рокiв товариство як об`єкт гсоподарювання здiйснювало продаж та придбання активiв. 

Будь-якi значнi iнвестицiї чи придбання, пов'язанi з господарською дiяльнiстю товариства, на дату 

подання звiту не плануються

Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства. Спосiб утримання активiв полягає в 

тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi 

пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства. На думку 

емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. На даний час 

товариство не визначилося щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення 

основних засобiв, так як такi плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних 

ресурсiв, вартiсть яких є високою. Товариство проводило розширення основних засобiв.

Великий вплив мають полiтичнi та макроекономiчнi ризики: - високi податки та вимоги податкових 

органiв, що призводить до зростання податкових платежiв; - невизначенiсть регуляторного середовища 

для дiяльностi товариства; - полiтична нестабiльнiсть; - зниження темпiв економiчного розвитку; - 

зростання iнфляцiйних процесiв; -постiйна змiна законодавства, особливо податкогово, та нормативних 

документiв.

Полiтика фiнансування роботи -госпрозрахунок, самофiнансування та бережливе використання 

оборотних коштiв. Обрана емiтентом полiтика фiнансування дiяльностi базується на власних коштах, 

розвиток iнститутiв фiнансування, iнвестування, є суттєвими факторами що визначають основнi джерела 

фiнансування дiяльностi емiтента. Обсяг робочого капiталу оптимально забезпечує поточнi виробничi 

потреби емiтента - у перiоди збiльшення потреби в обiгових коштах можливе залучення додаткових 

коштiв, та, навпаки, при зниженнi потреби кошти, що звiльняються з обiгу, можуть бути використанi для 

iнших цiлей.

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

Товариство укладає договори по мiрi їх надходження. На кiнець року невиконаних договорiв немає.

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

В 2019 р. товариство планує розвиток  у сферi надання послуг. Керiвництвом ведуться переговори щодо 

укладення вiдповiдних договорiв (контрактiв). Прогнози та плани, по сутi, вже розглянутi в попереднiх 

роздiлах опису бiзнесу. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо 

впевненi прогнози й детальнi плани. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
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Дослiдження та розробки в звiтному перiодi товариством не здiйснювалися, витрат щодо цього немає.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Аналiз господарювання емiтента за останнi три роки не проводився, вiдтак i аналiтичної довiдки з цього 

приводу немає.

Інша інформація

майбутньому, єв несення  змiн до законiв, системне зростання цiн на енергоносії, комунальні послуги, що 

стримує розвиток малого та середнього бізнесу.Дослiдження та розробки в звiтному перiодi товариством 

не здiйснювалися, витрат щодо цього немає.
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IV. Інформація про органи управління

Орган управління Структура Персональний склад

Правління Голова та Члени правління Голова правління Севериненко Василь 

Миколайович.

Член Правління Бондаренко Тамара Михайлiвна.

Член Правлiння Панiцька Галина Iванiвна.

Член Правління Дроздов Олександр 

Олександрович.

Член правління Барабанщикова Любов 

Олексiївна.

Наглядова рада Голова та Члени Наглядової ради Голова Наглядової ради Карпенко Анатолiй 

Якович.

Член Наглядової ради Пiдлiснюк Вiктор 

Васильович.

Член Наглядової ради Калiнiна Ганна Григорiвна.

Член Наглядової ради Чечко Ольга Вiкторiвна.

Член Наглядової ради Конош Марiя Петрiвна.
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Ревізійна комісія Голова та Члени Ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії Якименко Лідія 

Василівна.

Член Ревізійної комісії Крутицька Любов 

Федорiвна.

Член Ревізійної комісії Соловйова Тетяна 

Степанiвна.
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1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

V. Інформація про посадових осіб емітента

1955

46

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 

Публічне акціонерне товариство "Полюс", 19029704, Голова правління

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про 

виконавчий орган. Розмір винагороди, отриманої посадовою особою в звітному періоді, 

становить 326 240 грн. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Загальний стаж роботи (рокiв) - 46. Попереднi посади: Директор ТОВ "Агро-Еко-Вектор", Голова 

Правлiння ПАТ"Полюс". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах.

вища

Севериненко Василь Миколайович

Голова Правління

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)**:

04.03.2017  5 років8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено):

--------------------

1958

43

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 

Публічне акціонерне товариство "Полюс", 19029704, Заступник Голови Правління

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про 

виконавчий орган. Розмір винагороди, отриманої посадовою особою в звітному періоді, 

вища

Бондаренко Тамара Михайлiвна

Член Правління

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)**:

16.03.2016  5 років8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено):
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становить 187014 грн. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Загальний стаж роботи (рокiв) - 43. Попереднi посади: Заступник Голови Правління. Посадова 

особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

--------------------

1959

42

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 

Публічне акціонерне товариство "Полюс", 19029704, Член правління

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про 

виконавчий орган. Розмір винагороди, отриманої посадовою особою в звітному періоді, 

становить 164698 грн. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Загальний стаж роботи (рокiв) - 42. Попереднi посади: Референт, Член правління. Посадова особа 

не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Середня спецiальна

Панiцька Галина Iванiвна

Член Правлiння

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)**:

16.03.2016  5 років8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено):

--------------------

1983

12

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 

Публічне акціонерне товариство "Полюс", 19029704, Член Правління

вища

Дроздов Олександр Олександрович

Член Правління

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)**:

16.03.2016  5 років8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено):
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9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про 

виконавчий орган. Розмір винагороди, отриманої посадовою особою в звітному періоді, 

становить 210980 грн. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Загальний стаж роботи (рокiв) - 12. Попереднi посади: заступник директора з економічних 

питань, Член Правління. Посадова особа обіймає посаду Директора ТОВ "Глобал-Констракшн", 

адреса: м. Київ, пр-т Маяковського, 26.

--------------------

1959

42

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 

Публічне акціонерне товариство "Полюс", 19029704, Головний бухгалтер

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та посадовою 

iнструкцiєю. Розмір винагороди, отриманої посадовою особою в звітному періоді, становить 315 

802 грн. Посадова особа призначена на посаду головного бухгалтера ПАТ "Полюс" 01.04.2011 р. 

безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 

не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 42. Попереднi посади: Головний бухгалтер, Член 

правління. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

вища

Барабанщикова Любов Олексiївна

Головний бухгалтер, Член правління

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)**:

16.03.2016  5 років8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено):

--------------------

1955

47

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 

вища

Карпенко Анатолiй Якович

Голова Наглядової ради

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)**:

© SMA 190297042018 р. 



Публічне акціонерне товариство "Полюс", 19029704, Голова Наглядової ради

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про 

Наглядову раду. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не 

виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Загальний стаж роботи (рокiв) - 47. Попереднi посади: Голова Правління, головний спеціаліст, 

Голова Наглядової ради. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах. Посадова особа є акціонером товариства.

03.03.2017  3 роки8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено):

--------------------

1941

58

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 

Публічне акціонерне товариство "Полюс", 19029704, Економічний радник

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про 

Наглядову раду. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не 

виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Загальний стаж роботи (рокiв) - 58. Попереднi посади: Економічний радник. Посадова особа не 

працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа є акціонером 

товариства.

вища

Пiдлiснюк Вiктор Васильович

Член Наглядової ради

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)**:

03.03.2017  3 роки8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено):

--------------------
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1945

52

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 

Публічне акціонерне товариство "Полюс", 19029704, Член Наглядової ради

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про 

Наглядову раду. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не 

виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Загальний стаж роботи (рокiв) - 52. Попереднi посади: пенсiонерка, Член Наглядової ради. 

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа 

є акціонером товариства.

вища

Калiнiна Ганна Григорiвна

Член Наглядової ради

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)**:

03.03.2017  3 роки8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено):

--------------------

1960

41

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 

Публічне акціонерне товариство "Полюс", 19029704, Член Наглядової ради

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про 

Наглядову раду. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не 

виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

середня спецiальна

Чечко Ольга Вiкторiвна

Член Наглядової ради

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)**:

03.03.2017  3 роки8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено):
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Загальний стаж роботи (рокiв) - 41. Попереднi посади: Приватний підприємець ФОП "Чечко 

О.В.", Член Наглядової ради. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах. Посадова особа є акціонером товариства.

--------------------

1949

51

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 

Публічне акціонерне товариство "Полюс", 19029704, Член Наглядової ради

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про 

Наглядову раду. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не 

виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Загальний стаж роботи (рокiв) - 51. Попереднi посади: старший iнспектор з кадрiв, Член 

Наглядової ради. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах. Посадова особа є акціонером товариства.

середня спеціальна

Конош Марiя Петрiвна

Член Наглядової ради

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)**:

03.03.2017  3 роки8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено):

--------------------

1955

47

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 

Публічне акціонерне товариство "Полюс", 19029704, Голова Ревізійної комісії

вища

Якименко Лідія Василівна

Голова Ревізійної комісії

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)**:

12.04.2016  5 років8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено):
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9) опис:  Повноваження та обов’язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про 

Ревізійну комісію. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не 

виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж 

роботи (рокiв) - 47. Попередні посади: Приватний підприємець ФОП "Якименко Л.В.", Голова 

Ревізійної комісії. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших 

підприємствах.

--------------------

1956

45

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 

Публічне акціонерне товариство "Полюс", 19029704, Член Ревізійної комісії

9) опис:  Повноваження та обов’язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про 

Ревізійну комісію. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не 

виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж 

роботи (рокiв) - 45 . Попередні посади: пенсiонерка, Член Ревізійної комісії. Посадова особа не 

працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

вища

Крутицька Любов Федорiвна

Член Ревізійної комісії

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)**:

12.04.2016  5 років8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено):

--------------------

1952

47

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 

вища

Соловйова Тетяна Степанiвна

Член Ревізійної комісії

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)**:
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Публічне акціонерне товариство "Полюс", 19029704, Член Ревізійної комісії

9) опис:  Повноваження та обов’язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про 

Ревізійну комісію. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не 

виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж 

роботи (рокiв) - 47. Попередні посади: бухгалтер, Член Ревізійної комісії. Посадова особа не 

працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не дає згоди на 

розкриття інформації щодо паспортних даних та розміру винагороди.

12.04.2016  5 років8) 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

Карпенко Анатолiй 

Якович

3439 14,9992 3439 0Голова Наглядової 

ради

фізична особа

Пiдлiснюк Вiктор 

Васильович

1150 5,02 1150 0Член Наглядової ради фізична особа

Панiцька Галина 

Iванiвна

156 0,68 156 0Член Правлiння фізична особа

Бондаренко Тамара 

Михайлівна

66 0,29 66 0Член Правління фізична особа
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2 4 5 6 71 3

Калiнiна Ганна 

Григорiвна

43 0,1875 43 0Член Наглядової ради фізична особа

Чечко Ольга Вiкторiвна

33 0,14 33 0Член Наглядової ради фізична особа

Барабанщикова Любов 

Олексiївна

23 0,109 23 0Головний бухгалтер, 

Член правління

фізична особа

Якименко Лідія 

Василівна

23 0,1003 23 0Член Ревізійної 

комісії

фізична особа

Крутицька Любов 

Федорiвна

22 0,096 22 0Член Ревізійної 

комісії

фізична особа
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2 4 5 6 71 3

Соловйова Тетяна 

Степанiвна

22 0,096 22 0Член Ревізійної 

комісії

фізична особа

Конош Марiя Петрiвна

14 0,0611 14 0Член Наглядової ради фізична особа

Севериненко Василь 

Миколайович

11 0,02 11 0Голова правлiння фізична особа

Дроздов Олександр 

Олександрович

0 0 0 0Член Правління фізична особа

Усього: 5002 21,7991 5002 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)

Акціонерне товариство «Житниця» 01916314 вул. Закревського,29, м. Київ, Деснянський, 

02217, Україна

0,017445

Приватне акціонерне товариство 

"Радосинь"

23379189 вул. Т.Драйзера, буд.8, м. Київ, 

Деснянський, 02217, Україна

0,126482

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної кількості)

Засновники/учасники Фізичні 

особи - 278 осіб

99,856073

100Усього:
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

Наглядова рада правління та акціонери товариства вважають перспективу та необхідність освоєння 

земельних ділянок, придбаних у Київській області для виробництва та реалізації сільськогосподарської 

продукції , а також розвитку тваринництва.

Товариство не має схильностi до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику 

грошових потокiв вiдсутня.

Власний кодекс корпоративного управлiння на Товариствi вiдсутнiй.

Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об’єднання юридичних осiб або iншого кодексу 

корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати немає.

Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначенi законодавством вимоги немає.

Емiтент не має кодексу корпоративного управлiння.

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

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

Протягом останнiх 5 рокiв виробничої дiяльностi товариство не проводило.

2. Інформація про розвиток емітента

а) завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо 

страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї 

хеджування: Завдань та полiтики Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками немає

б) схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових 

потокiв: товариство не має схильностi до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або 

ризику грошових потокiв вiдсутня.

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

Завдань та полiтики Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками немає.

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:

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

06.03.2018

99,3638

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %

Опис: Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Обрання лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

X

чергові позачергові
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3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його звіту.

4. Розгляд звіту  Правління  про  результати  фінансово-господарської діяльності  Товариства  за  2017 рік та 

затвердження заходів  за результатами його розгляду.

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (ревізора).

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 2017 рік. Затвердження розміру річних 

дивідендів.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Правлiння

Результати розгляду питань порядку денного:

Перше питання: «За» - 21 710 (100%), «проти» - 0 (0%), «утримались» - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi 

зареєструвалися для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято 

одноголосно. Ухвалили:

обрати лічильну комісії Товариства в наступному складі:

Галецька Р.В., Коваленко І.В.,Брагінець Г.О.

Друге питання: «За» - 21 710 (100%), «проти» - 0 (0%), «утримались» - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi 

зареєструвалися для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято 

одноголосно. Ухвалили:

Обрати головою загальних зборів – Підліснюка В.В.,  секретарем загальних зборів – Паніцьку Г.І.

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: з питань порядку денного проводити відкрите 

голосування бюлетенями.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, 

які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на 

загальних зборах. 

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати усно або в 

письмовому вигляді, зазначивши прізвище, ім.`я, по батькові акціонера (представника) акціонера.

Третє питання: «За» - 21 710 (100%), «проти» - 0 (0%), «утримались» - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi 

зареєструвалися для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято 

одноголосно. Ухвалили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Четверте питання: «За» - 21 710 (100%), «проти» - 0 (0%), «утримались» - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi 

зареєструвалися для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято 

одноголосно. Ухвалили:

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати 

роботу правління Товариства задовільною.

П`яте питання: «За» - 21 710 (100%), «проти» - 0 (0%), «утримались» - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi 

зареєструвалися для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято 

одноголосно. Ухвалили:

Висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік затвердити. 

Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності 

Товариства за 2016 рік.

Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.  

Шосте питання: «За» - 21 710 (100%), «проти» - 0 (0%), «утримались» - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi 

зареєструвалися для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято 

одноголосно. Ухвалили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. 

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності 

Товариства за 2017 рік.

Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Сьоме питання: «За» - 21 710 (100%), «проти» - 0 (0%), «утримались» - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi 

зареєструвалися для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято 

одноголосно. Ухвалили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Восьме питання:

8/1. «За» - 21 710 (100%), «проти» - 0 (0%), «утримались» - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвалися для 

участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято одноголосно. 

Ухвалили:

Затвердити порядок розподілу чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності 

Товариства у 2017 році. Направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства 80 відсотків чистого 

прибутку.

8/2. «За» - 210 (0,97%), «проти» - 21 500 (99,03%), «утримались» - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвалися 

для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення не прийнято.

Дев`яте питання: «За» - 21 710 (100%), «проти» - 0 (0%), «утримались» - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi 
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X

д/н

X

д/н

Позачоргових зборiв у звiтному перiодi не було.

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)

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

 Так  Ні 

X

X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X

X

X

X

Депозитарна установа 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

зареєструвалися для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято 

одноголосно. Ухвалили:

Повноваження членів лічильної комісії у складі трьох осіб Галецької Р.В.,Коваленко І.В., Брагінець Г.О. припинити.

Позачерговi загальнi збори не iнiцiювались та не скликались.
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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

Правління Товариства:

Голова Правління Севериненко Василь Миколайович.

Член Правління Бондаренко Тамара Михайлiвна.

Член Правління Панiцька Галина Iванiвна.

Член Правління Дроздов Олександр Олександрович.

Член Правління Барабанщикова Любов Олексiївна

Наглядова рада Товариства:

Голова Наглядової ради Карпенко Анатолій Якович 

Член Наглядової ради Підліснюк Віктор Васильович 

Член Наглядової ради Калiнiна Ганна Григорiвна

Член Наглядової ради Чечко Ольга Вiкторiвна

Член Наглядової ради Конош Марiя Петрiвна

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

5

0

0

Склад наглядової ради (за наявності)

Членів наглядової ради - акціонерів

Членів наглядової ради - представників акціонерів

Членів наглядової ради - незалежних директорів

З питань аудиту

З питань призначень

З винагород

Кількість 

осіб

 

X

X

X

Комiтети у складi наглядової ради не створено.Інше (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

Комiтети у складi наглядової ради не створено.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

 Так Ні

Комiтети у складi Наглядової ради не створено.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член

Так Ні

Карпенко Анатолiй Якович Голова Наглядової ради X
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Опис: Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної 

статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть правління. До повноважень 

Наглядової ради Товариства за Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом та Положенням «Про 

Наглядову раду» належить: прийняття рiшення про проведення та пiдготовка Загальних зборiв акцiонерiв (рiчних та 

позачергових), затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть товариства, крiм тих, що вiднесенi 

до виключної компетенцiї загальних зборiв, прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй, 

обрання та припинення повноважень голови правління та затвердження умов контракту з ним, затвердження 

ринкової вартостi майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати 

складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, вирiшення 

iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства та чинним 

законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової Ради визначається 

чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства.

Пiдлiснюк Вiктор Васильович Член Наглядової ради X

Опис: Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної 

статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть правління. До повноважень 

Наглядової ради Товариства за Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом та Положенням «Про 

Наглядову раду» належить: прийняття рiшення про проведення та пiдготовка Загальних зборiв акцiонерiв (рiчних та 

позачергових), затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть товариства, крiм тих, що вiднесенi 

до виключної компетенцiї загальних зборiв, прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй, 

обрання та припинення повноважень голови правління та затвердження умов контракту з ним, затвердження 

ринкової вартостi майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати 

складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, вирiшення 

iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства та чинним 

законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової Ради визначається 

чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства.

Калiнiна Ганна Григорiвна Член Наглядової ради X

Опис: Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної 

статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть правління. До повноважень 

Наглядової ради Товариства за Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом та Положенням «Про 

Наглядову раду» належить: прийняття рiшення про проведення та пiдготовка Загальних зборiв акцiонерiв (рiчних та 

позачергових), затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть товариства, крiм тих, що вiднесенi 

до виключної компетенцiї загальних зборiв, прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй, 

обрання та припинення повноважень голови правління та затвердження умов контракту з ним, затвердження 

ринкової вартостi майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати 

складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, вирiшення 

iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства та чинним 

законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової Ради визначається 

чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства.
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X

X

X

X

д/н

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)

 Так Ні

X

X

Чечко Ольга Вiкторiвна Член Наглядової ради X

Опис: Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної 

статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть правління. До повноважень 

Наглядової ради Товариства за Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом та Положенням «Про 

Наглядову раду» належить: прийняття рiшення про проведення та пiдготовка Загальних зборiв акцiонерiв (рiчних та 

позачергових), затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть товариства, крiм тих, що вiднесенi 

до виключної компетенцiї загальних зборiв, прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй, 

обрання та припинення повноважень голови правління та затвердження умов контракту з ним, затвердження 

ринкової вартостi майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати 

складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, вирiшення 

iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства та чинним 

законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової Ради визначається 

чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства.

Конош Марiя Петрiвна Член Наглядової ради X

Опис: Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної 

статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть правління. До повноважень 

Наглядової ради Товариства за Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом та Положенням «Про 

Наглядову раду» належить: прийняття рiшення про проведення та пiдготовка Загальних зборiв акцiонерiв (рiчних та 

позачергових), затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть товариства, крiм тих, що вiднесенi 

до виключної компетенцiї загальних зборiв, прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй, 

обрання та припинення повноважень голови правління та затвердження умов контракту з ним, затвердження 

ринкової вартостi майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати 

складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, вирiшення 

iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства та чинним 

законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової Ради визначається 

чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства.
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X

д/н

д/н

так, створено ревізійну 

комісію

3

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)

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)

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? __________

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

Чи проводилися засідання наглядової ради?

3

Загальний опис прийнятих на них рішень: За період 2018 року вiдбулось засiдання Наглядової ради Товариства, на 

якому прийняли рiшення про результати господарсько-фінансової діяльності, затвердження порядку денного 

загальних зборів, про продаж частини нежитлового приміщення, що є власністю товариства, про хід підготовки 

підприємств товариства до роботи в осінньо-зимовій період 2018-2019 р. Iнших нагайних питань, якi б вимагали 

скликання засiдання Наглядової ради Товариства, у звiтному перiодi не виникало.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки

Голова Правління Севериненко Василь Миколайович.

Член Правління Бондаренко Тамара Михайлiвна.

Член Правління Панiцька Галина Iванiвна.

Член Правління Дроздов Олександр Олександрович.

Член Правління Барабанщикова Любов Олексiївна

До компетенцiї Голови правлiння належить вирiшення всiх 

питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю 

Товариства, крiм питань, що належать до виключної 

компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Голова 

правлiння пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, 

органiзовує виконання їх рiшень. Голова правлiння дiє вiд 

iменi акцiонерного Товариства у межах, встановлених 

Статутом Товариства i законом. Голова правлiння на вимогу 

державних органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства 

зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з 

iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, 

встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми 

Положеннями Товариства.

Опис: д/н
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так

так

так

ні

ні

так

ні

ні

так

так

так

ні

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

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

 

так

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 

органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного 

товариства? (так/ні)

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)

X

X

X

X

д/н

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

X

X

X
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так

ні

ні

ні

ні

ні

так

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

так

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

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

так

X

X

д/н

X

д/н

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)

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

X

X

X

 Так Ні

X

X

 Так Ні

X

X

X

X
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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

Карпенко Анатолій Якович д/н 14,991

Карпенко Ірина Анатоліївна д/н 15,372

Карпенко Наталія Анатоліївна д/н 15,373

Підліснюк Віктор Васильович д/н 5,024

Карпенко Раїса Миколаївна д/н 41,025

Посадовi особи Товариства - голова та члени Наглядової ради, Голова правлiння, Голова та члени 

Ревiзiйної комiсiї. Iншого органу управлiння Товариство не утворювало i утворення iншого органу 

Статутом Товариства не пердбачено. Голова правлiння призначається рiшенням Наглядової Ради i 

здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Звiльнення Голови правлiння вiдбувається за 

рiшенням Наглядової ради. За Статутом Товариства Голова правлiння призначається на 5 років, 

припинення його повноважень за рiшенням Наглядової ради. Члени Наглядової Ради Товариства 

обираються Загальними зборами акцiонерiв строком на 5 років у кiлькостi 5 осiб. До складу Наглядової 

ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси. Обрання членiв Наглядової Ради 

здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути вiдкликана достроково або 

переобрана пiсля закiнчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акцiонерiв 

Товариства. За Статутом Товариства без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради 

припиняються: - за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; - в 

разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; - в разi набрання 

законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть 

виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; - в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено 

дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; - у разi отримання акцiонерним Товариством письмового 

повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера. Голова Наглядової 

Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд 

кiлькiсного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову 

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
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Наглядової Ради. Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства обираються строком на 5 років у кiлькостi 3 осiб 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї здiйснюється шляхом 

кумулятивного голосування. Ревiзiйна комiсiя може бути вiдкликана достроково або переобрана пiсля 

закiнчення строку, на який вона обиралась, виключно загальними зборами Товариства. Голова Ревiзiйної 

комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу 

Ревiзiйної комiсiї.

Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, 

визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть правління. До 

повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом та 

Положенням «Про Наглядову раду» належить: прийняття рiшення про проведення та пiдготовка 

Загальних зборiв акцiонерiв (рiчних та позачергових), затвердження внутрiшнiх положень, якими 

регулюється дiяльнiсть товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв, 

прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй, обрання та припинення 

повноважень голови правління та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартостi 

майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати 

складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати 

дивiдендiв, вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз 

Статутом Товариства та чинним законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди та 

вiдповiдальнiсть членiв Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, 

Положенням про Наглядову Раду Товариства. До компетенцiї Голови правлiння належить вирiшення всiх 

питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до 

виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Голова правлiння пiдзвiтний Загальним 

зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Голова правлiння дiє вiд iменi акцiонерного 

Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i законом. Голова правлiння на вимогу 

державних органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати можливiсть 

ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та 

внутрiшнiми Положеннями Товариства. Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним 

законодавством, Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. За пiдсумками 

перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року ревiзiйна 

комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних 

фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;факти порушення законодавства пiд час провадження 

фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та 

подання звiтностi.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Додаткові вимоги відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 

року  № 514-VI, із змінами (надалі – Закон),

Відповідно до вимог статті 74 та статті 75  Закону надаємо інформацію про:

•підтвердження нами достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 2018 рік;

•не виявлення нами фактів порушення Товариством законодавства під час провадження фінансово-

господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання 

звітності за звітний період.

Відповідно до вимог Статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 

2006 р. № 3480 –IV:

Висловлюємо думку щодо підтвердження інформації, зазначеної у пунктах V-IX  Звіту про  корпоративне  

управління: 

•V.     Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками

•VІ.    Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

•VІI. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів 

Товариства

•VІІI. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

•ІХ.    Повноваження посадових осіб Товариства

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

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Кількість акцій

(шт.)

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

Кількість за типами акцій

Карпенко Раїса Миколаївна 9405 41,0197 9405 0

Карпенко Ірина Анатоліївна 3523 15,3655 3523 0

Карпенко Наталія Анатоліївна 3523 15,3655 3523 0

Карпенко Анатолiй

Якович

3439 14,9992 3439 0

Пiдлiснюк Вiктор

Васильович

1150 5,02 1150 0

21040 91,7699 21040 0Усього:
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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 22928 10,5 Акцiонери Товариства мають право: - на участь в управлiннi 

акцiонерним Товариством; - на отримання дивiдендiв; - на 

отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або 

вартостi; - на отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть 

акцiонерного Товариства. На вимогу акцiонера Товариство 

зобов'язане надавати йому для ознайомлення рiчнi баланси, звiти 

Товариства, протоколи зборiв; - брати участь у Загальних Зборах 

Акцiонерiв i голосувати особисто або через своїх представникiв; - 

обирати та бути обраними до органiв управлiння Товариства; - 

розпоряджатися акцiями, що їм належать, у порядку, визначеному 

чинним законодавством та Статутом; Одна проста акцiя 

Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного 

питання на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення 

кумулятивного голосування. Власнику простих акцiй надається 

переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi 

акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй 

кiлькостi простих акцiй. Акцiонери можуть мати також iншi права, 

передбаченi чинним законодавством або за рiшенням Загальних 

зборiв Акцiонерiв. Акцiонери Товариства зобов'язанi: - 

додержуватися установчих документiв Товариства, виконувати 

рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв управлiння i 

контролю Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед 

Товариством, в тому числi, що пов'язанi з майновою участю; - не 

розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну 

iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. У випадку порушення цiєї 

умови Акцiонери несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним 

законодавством, а також внутрiшнiми документами Товариства, 

якi регулюють порядок вiдповiдальностi за розголошення або дiї, 

що привели до розголошення комерцiйної таємницi та iншої 

iнформацiї конфiденцiйного характеру; - сплатити вартiсть 

належних їм акцiй у термiн та згiдно з порядком передбаченим 

установчими документами Товариства або договором купiвлi-

продажу; - всебiчно сприяти Товариству в його дiяльностi; - 

виконувати iншi обов'язки, якщо це передбачено чинним 

законодавством України.

Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на 

фондовій біржі в частині включення до 

біржового реєстру відсутня.

Примітки: д/н

Акція проста 

бездокументарна 

іменна
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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

14.10.2010 495/10/1/10 Територiальне управлiння 

ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй 

обл.

10,50 240744,0022928 100

Опис: Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється, факти лiстингу та делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах вiдсутнi. 

Додаткова емiсiя за звiтний перiод не здiйснювалась.

UA4000092274UA4000092274 Бездокументарні 

іменні

Акція проста 

бездокументарна

 іменна
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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

Підліснюк Віктор Васильович 1150 5,02 1150 0

Бондаренко Тамара Михайлiвна 66 0,29 66 0

Карпенко Анатолій Якович 3439 14,99 3439 0

Карпенко 0лександр Якович 204 0,89 204 0

Карпенко Ірина Анатоліївна 3523 15,37 3523 0

Паніцька Галина Іванівна 156 0,68 156 0

8538Усього: 37,24 8538 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

14.10.2010 22928

Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: немає.

Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: немає.

Строк такого обмеження: немає.

Характеристика такого обмеження: немає.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації: немає.

495/10/1/10 UA4000092274 240744 21849 0 0
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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

56605 58580 0 0 56605 58580

1305 1262 0 0 1305 1262

4017 3373 0 0 4017 3373

555 1221 0 0 555 1221

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

67526 69480 0 0 67526 69480

Опис: Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): вiдповiдають технiчним. 

Первiсна вартiсть основних засобiв: 91 265 тис. грн.

Ступiнь зносу основних засобiв: 22,8 %.

Ступiнь використання основних засобiв: 100 %.

 Сума нарахованого зносу: 21 785 тис. грн.

Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв не вiдбутися.

Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента немає.

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

67526 69480 0 0 67526 69480

5044 5044 0 0 5044 5044  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)

55939

241

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 55698 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 

скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 55698 тис.грн. 

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 

попереднього періоду становить 50946 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 

активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 50946 

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) 241

Найменування

показника

За звітний період За попередній період

51187

241

241
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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

1360

0

15580

17440

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

500Кредити 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: Зобов`язання емiтента складаються з:

-відстрочених податкових зобов`язань в сумі 705 тис. грн.,

-інших довгострокових зобов`язань в сумі 5 945 тис. грн.,

-короткострокових кредитів банків в сумі 500 тис. грн.,

-поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в сумі 1 403 тис. грн.,

-поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом в сумi 1 360 тис. грн.,

-поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування в сумi 40 тис. грн.,

-поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати працi в сумi 156 тис. грн.,

-поточної кредиторської заборгованості за одержаними авансами в сумi 1 232 тис. грн.,

-поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з учасниками в сумi 159 тис. грн.,

-поточних забезпечень в сумi 24 тис. грн.,

-інших поточних зобов`язань в сумі 5 916 тис. грн.

Усього зобов`язання склали 17 440 тис. грн.

Зобов`язань за  iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними паперами (у тому числi за 

похiдними цiнними паперами)  на 31.12.2018 р. товариство не має.

Короткостроковий кредит 20.12.2018 500 20,06 20.12.2019
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6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська 

фірма «Респект»

 20971605

провулок Маяковського, 1/10, м. Одеса, Одеська область, д/н, 

Україна

+380974938110

 (044) 482 02 35

135

26.01.2001

 Аудиторська палата України

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 

особи

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа

Найменування державного 

органу, що видав ліцензію або 

інший документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: Вид послуг, які надає особа: Аудиторські послуги.

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 

емiтенту
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Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй 

України"

30370711

вул. Тропініна, 7-г, м. Київ, Шевченківський, 04107, Україна

(044) 591-04-04

(044) 591-04-04

2092

01.10.2013

НКЦПФР

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 

особи

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа

Найменування державного 

органу, що видав ліцензію або 

інший документ

Вид діяльності

Публічне акціонерне товариство

Опис: Вид послуг, які надає особа: Свою дiяльнiсть депозитарiй здiйснює вiдповiдно до чинного 

законодавства, Положення про депозитарну дiяльнiсть, регламенту про депозитарну дiяльнiсть. 

Емiтент користується послугами ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" згiдно договору на 

обслуговування емiсiї iз Нацiональним депозитарiєм України №Е-1662 вiд 04.10.2010 р..

Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

© SMA 190297042018 р. 



Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"УКРЕКОБУДIНВЕСТ"

34355660

вул.Старокиївська, 10, м. Київ, Шевченківський, 04116, 

Україна

(044) 486-91-37

(044) 486-91-37

АЕ №263416

01.10.2013

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 

особи

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа

Найменування державного 

органу, що видав ліцензію або 

інший документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: Вид послуг, які надає особа: Свою дiяльнiсть депозитарна установаздiйснює вiдповiдно до 

чинного законодавства, Положення про депозитарну дiяльнiсть, регламенту про депозитарну 

дiяльнiсть. Емiтент користується послугами ТОВ "УКРЕКОБУДIНВЕСТ" згiдно договору про 

вiдкриття рахунку у цiнних паперах №10 вiд 26.11.2010 р.

Депозитарна діяльність депозитарної установи
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Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури 

фондового ринку України"

21676262

вул. Антоновича, 51, оф. 1206, м. Київ, 03150, Україна

(044) 287-56-70

(044) 287-56-73

DR/00002/ARM

18.02.2019

НКЦПФР

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 

особи

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа

Найменування державного 

органу, що видав ліцензію або 

інший документ

Вид діяльності

Державна організація (установа, заклад)

Опис: Вид послуг, які надає особа: .подання звітності та/або адміністративних даних до 

НКЦПФР; оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку 

(емітентів цінних паперів)

Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому 

ринку
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на р.31.12.2018
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2019.01.01

19029704

8036400000

68.20

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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛЮС"

Надання в оренду й експлуатацію власного чи 
орендованого нерухомого майна

Адреса, 
телефон

пр-т Маяковського, 5-в, м.Київ, Деснянський, 02225, Україна, (044) 515-25-98

КОДИ

ДЕСНЯНСЬКИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 48

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

18 16

0 0

67526 69480

86904 91265

19378 21785

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

67527 69481

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

1 1

19 17

0 01015

    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016

    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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230 278

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

266 318

3053 2364

0 0

0 0

0 5

0 0

103 195

920 738

920 738

0 0

4572 3898

0 0

72099 73379

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

0 01190Інші 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

241 241

0 0

42429 42429

0 0

0 0

60 60

8457 13209

0 0

752 705

0 0

0 0

7352 6650

0 500

0 0

0 0

530 1403

13560 10790

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 51187 55939Усього за розділом I

1510

1515

0 0

6600 5945

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 1456 1360    розрахунками з бюджетом

1621 311 303        у тому числі з податку на прибуток

1625 33 40    розрахунками зі страхування

1630 133 156    розрахунками з оплати праці

1635 7074 1232Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1640 159 159Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1660 39 24Поточні забезпечення

1665 0 0Доходи майбутніх періодів

1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1690 4136 5916Інші поточні зобов’язання

( )

( )

( )

( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Севериненко Василь Миколайович

Барабанщикова Любов Олексіївна

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: Фiнансова звiтнiсть на пiдприємствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та 
фiнансову звiтнiсть в Українi" (зi змiнами та доповненнями) №996-XIV вiд 16.07.1999р., нацiональним положенням 
(стандартам) бухгалтерського облiку.

1700

1800

1900

0 0

0 0

72099 73379

     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

19029704

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛЮС"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

за 2018 рік

2220

Дохід від участі в капіталі

35897 33716

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

35897 33716

0 0

0 0

0 0

0 0

8029 4374

0 0

30013 29206

0 0

8062 4590

0 0

0 0

5851 4294

0 0

2 157

0 0

0 0

0 23

0 0

5853 4428

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

0 0Інші 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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4772 3587

0 0

1158 1069

5898 5463

1140 1065

3119 3285

19220 18874

30535 29756

22928 22928

22928 22928

208 156

208 156

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: Облiк фiнансових результатiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами П (С) БО №3 "Звiт про фiнансовi 

результати" та вiдповiдає вимогам облiку доходiв i витрат згiдно П (С) БО №15 "Доходи", П (С) БО №16 "Витрати".

(1081) (841)Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Севериненко Василь Миколайович

Барабанщикова Любов Олексіївна

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

4772 3587

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

19029704

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛЮС"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2018 рік

42849 39710

0

110 0

886 2390

0 26

3

0 0

0 0

87 895

4707 4326

14375 13383

3495

9269

110 29

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

   

0

5

3345

9877

0 03005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

32 33020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

13256 143763100Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

1257 11673110Відрахувань на соціальні заходи

1153 6193116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

7653135Витрачання на оплату авансів 1266

0 0

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

180 2023190Інші витрачання

8816 87813195Чистий рух коштів від операційної діяльності

1931 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 03215Надходження від отриманих:

    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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Примітки: д/н

Севериненко Василь Миколайович

Барабанщикова Любов Олексіївна

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами

0 03275Витрачання на надання позик

0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці

0 03290Інші платежі

(10613) (7761)3295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

12544 77613260    необоротних активів

0 03255Витрачання  на придбання:

    фінансових інвестицій
( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

0 3003340Інші надходження

0 23355Сплату дивідендів

3300 8513305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

0 03300Надходження від:

Власного капіталу

1685 11003350Погашення позик

0 03345Витрачання на:

Викуп власних акцій

0 03360Витрачання 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

0 3003390Інші платежі

1615 (251)3395Чистий рух коштів від фінансової діяльності

(182) 7693400Чистий рух грошових коштів за звітний період

920 1513405Залишок коштів на початок року

0 03410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

738 9203415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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2019.01.01

КОДИ

19029704

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛЮС"

Звіт про власний капітал

за 2018 рік

241 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

241 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

42429 60

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

42429 60

0 0

0 0

8457 0

0

0 0

4772 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

8457 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51187

0

4772

0

0

0

0

0

51187

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

Севериненко Василь Миколайович

Барабанщикова Любов Олексіївна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

241 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

42429 60
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0

0 0

0 0

0 0
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0 0

0 0
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0
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0
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0

0

0
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55939
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0
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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

Аудиторська фiрма "Респект" у виглядi товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю

20971605

65026, м. Одеса, провулок Маяковського 1, кв.10

1

2

3

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

26.01.2017, 06655

Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності

01.01.2018-31.12.20186

Думка аудитора7 із застереженням

Пояснювальний параграф (за наявності)8

Номер та дата договору на проведення аудиту 24, 05.02.20199

Дата початку та дата закінчення аудиту 05.02.2019-12.03.201910

Дата аудиторського звіту 12.03.201911

Розмір винагороди за проведення річного 
аудиту, грн

42400,0012

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

01354

Текст аудиторського звіту13

 

АУДИТОРСЬКА ФІРМА
РЕСПЕКТ
Свідоцтво Аудиторської палати України
про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0135

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ 

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо річної фінансової звітності 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛЮС»

станом на 31 грудня 2018 року

Адресат
ПрАТ «ПОЛЮС»

Звіт щодо фінансової звітності

Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛЮС», код за 
ЄДРПОУ 19029704, місцезнаходження: 02225 м. Київ, проспект Маяковського, 5-в, (надалі Товариство), що 
складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року, Звіт про фінансові результати (Звіту про 
сукупний дохід) за  2018 рік, Звіту про рух грошових коштів за 2018 рік, Звіту про власний капітал за 2018 рік, що 
закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових 
політик.

На нашу думку фінансова звітність, що додається, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Основа 
для думки із застереженням», відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 

грудня 2018 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.
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Основа для думки із застереженням
Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості, рік 
видання 2016-2017, затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України 
від 08.06.2018 №361 (надалі - МСА).

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит 
фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежним по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики 
професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів та етичними вимогами, 
застосованими 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 достатніми і прийнятними для використання їх 
як основи для нашої думки.
В провадженні Господарського суду міста Києва, Київського апеляційного адміністративного суду міста Києва, 
Окружного апеляційного суду міста Києва  знаходиться шість господарських та адміністративних справ на суму 1 282 

тис. грн., в яких Товариство є стороною або фігурантом. Ця ситуація вказує на наявність суттєвої невизначеності, яка 
може у майбутньому стати підставою до значної негативної зміни вартості активів Товариства.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності
Ми не встановили суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність Товариства, фінансова звітність 
якого перевірялася, продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Ключові питання аудиту
Під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства ми визначили, що немає ключових питань аудиту, 
інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.

Інша інформація
Управлінський персонал  несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація, відповідно до вимог статті 41 

Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»  складається з звіту про корпоративне управління, але не є 
фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. 
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на інформацію, зазначену в  пунктах I-IV цього Звіту про 
корпоративне управління, а саме:
•	І.   Інформація про кодекс корпоративного управління
•	ІІ.  Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління
•	ІІІ. Інформація про загальні збори акціонерів
•	ІV. Інформація про наглядову раду та колегіальний виконавчий орган Товариства, 
та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї  інформації.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з  інформацією, зазначеною 

вище, та розглянути, чи існує суттєва невідповідність між цією інформацією та фінансовою звітністю або нашими 
знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. 
Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно  інформації, наведеною в  пунктах I-IV цього Звіту про 
корпоративне управління,  отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення. 
цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було 
включити до аудиторського звіту.
Ми не визначили окремі питання, на які б мали доцільно звернути увагу та які не впливають на висловлення нами 
думки.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності, 
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» № 2258-VII від 21.12.2017 року та 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ), що прийняті та застосовуються для складання та 
подання фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визнає як необхідний 
для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства 
або помилки. 
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються 
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати підприємство чи 
припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування 
Товариством.

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 випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована 
впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди 
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виявить суттєве викривлення, якщо таке 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.
Крім того, ми:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, 
розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що 
є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може 
включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього 
контролю;

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, 
які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю, 

оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів 
інформації, зроблених управлінським персоналом;

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність 
діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи 
існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства 
продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми 
повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, 
якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на 
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити 
компанію припинити свою діяльність на безперервній основі
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час 
проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього 
контролю, виявлені нами під час 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 застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

		Додаткові вимоги відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року  № 514-VI, 

із змінами (надалі – Закон),

Відповідно до вимог статті 74 та статті 75  Закону надаємо інформацію про:
•	підтвердження нами достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 2018 рік;
•	не виявлення нами фактів порушення Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської 
діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності за звітний період.

		Відповідно до вимог Статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 р. № 

3480 –IV:

Висловлюємо думку щодо підтвердження інформації, зазначеної у пунктах V-IX  Звіту про  корпоративне  
управління: 
•	V.     Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
•	VІ.    Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
•	VІI. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства
•	VІІI. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства
•	ІХ.    Повноваження посадових осіб Товариства

Основні відомості про аудиторську фірму:
o	повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

"РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ;

o	код за ЄДРПОУ: 20971605;

o	номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською 

палатою України:
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0135 видане Рішенням
Аудиторської палати України за №98 від 26 січня 2001 року дійсне до 30 липня 2020 року;
o	данні про включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності:
АФ «РЕСПЕКТ» У ВИГЛЯДІ ТОВ, відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-V111, включено до Реєстру аудиторів
та суб’єктів аудиторської діяльності в розділи:
		Розділ «СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»;

		Розділ «СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ

© SMA 190297042018 р. 



    ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»;

		Розділ «СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ
    ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ 

    СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС».

o	прізвище, ім’я, по батькові ключового партнера із завдання з аудиту фінансової звітності, номер аудитора, у 
«Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності» Аудиторської палати України: 
Будяк Володимир Миколайович, №100058.

o	місцезнаходження:
65026, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, 

ПРОВУЛОК МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 10

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
o	дата та номер договору на проведення аудиту: 05.02.2019, №24;

o	дата початку та дата закінчення проведення аудиту: дата початку 05.02.2019, дата закінчення 12.03.2019.

Ключовий партнер							
з аудиту, результатом якого є цей звіт				
незалежного аудитора						Будяк Володимир Миколайович

Дата аудиторського звіту: 12 березня 2019 року

© SMA 190297042018 р. 



XVI. Твердження щодо річної інформації

Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до Міжнародних стандартiв бухгалтерського 

облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про стан активiв, 

пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента а звiт керiвництва включає достовiрне та 

об’єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi разом з 

описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй 

дiяльностi. Посилаючись на основнi фактори дiяльностi Товариства, а саме: -Товариство не 

здiйснило публiчну пропозицiю акцiй, акцiї не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi в частинi 

включення до бiржового реєстру; - Товариство виробничу дiяльнiсть не здiйснює, заробiтна 

плата  виплачується. Рiчний звiт Емiтента цiнних паперiв за рiшенням Наглядової ради подається 

за результатами перевiрки фiнансової звiтностi Ревiзiйною комiсiєю з Аудитором.

© SMA 190297040 кв. 2018 р.



Перелік зовнішніх документів, який містить реквізити для забезпечення можливості автоматичного 

завантаження з мережі Інтернет копій документів, які є у публічному доступі

№

з/п

Повна адреса файлу, за якою може бути 

здійснене вільне і пряме завантаження його 

копій засобами автоматизації (без 

необхідності попередньої реєстрації, 

введення кодів, інших додаткових дій на 

забезпечення завантаження), в форматі 

універсального покажчика 

місцезнаходження Universal Resource 

Locator (URL-адреса)

Ім’я файлу 

(включаючи 

розширення в імені 

файлу, яке має 

відповідати його 

типу/формату)

Точний 

розмір файлу 

для 

забезпечення 

можливості 

автоматичного

 контролю 

точності 

копіювання 

вмісту

Контрольна сума файлу для 

забезпечення можливості 

автоматичного контролю 

точності копіювання вмісту 

(ціле число в 

шістнадцятковому 

вираженні, доповнене 

нулями зліва до восьми 

знаків, яке розраховується та 

перевіряється відповідно до 

алгоритму CRC32 IEEE 

802.3, сумісному з форматом 

ZIP)

1 2 3 4 5

1 http://patpolus.com/upload/file/-

/zvit_2011_emitent.doc

zvit_2011_emiten

t.doc

1262080

Примітки (опис документа): Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

DB5CD9CB

2 http://patpolus.com/upload/file/-

/vidomosti_dk_cprf_povidomlenia_pro

_zminu_pravlinia.doc

vidomosti_dk_cpr

f_povidomlenia_p

ro_zminu_pravlin

ia.doc

25600

Примітки (опис документа): Відомості  ДК ЦПФР (Повідомлення про зміну складу правління)

E4E29000

3 http://patpolus.com/upload/file/-

/2012_meeting_message.doc

2012_meeting_m

essage.doc

24576

Примітки (опис документа): Повідомлення про результати голосування на річних загальних 

зборах акціонерів

D36A3A96

4 http://patpolus.com/upload/file/-

/2012_meeting_agenda.doc

2012_meeting_ag

enda.doc

32768

Примітки (опис документа): Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів, та 

порядок денний зборів

C7E0D72C

5 http://patpolus.com/upload/file/-

/10_proc.doc

10_proc.doc 34816

Примітки (опис документа): Відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше 

відсотків голосуючих акцій

E2F9CBDE

6 http://patpolus.com/upload/file/-

/%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%8

0%D0%B8_2013__(%D0%BF%D0%

BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0

збори_2013__(по

рядок_денний).d

oc

56832

Примітки (опис документа): Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів, та 

порядок денний зборів 2013

B1E6E454

7 http://patpolus.com/upload/file/-

/%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%8

0%D0%B8_2014__(%D0%BF%D0%

BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0

р_чна_ф_нансов

а_зв_тн_сть_за_

2012_р_к_(на_са

йт___в_газету)12

57856

Примітки (опис документа): Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів, та 

порядок денний зборів 2014

210D2F7C

19029704© SMA



1 2 3 4 5

8 http://patpolus.com/upload/file/-

/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%8

2-2013-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8

звіт-2013-

полюс.doc

1204736

Примітки (опис документа): Річний звіт за 2013 р

188B8DC5

9 http://patpolus.com/upload/file/-

/%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%8

0%D0%B8_2015__(%D0%BF%D0%

BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0

збори_2015__(по

рядок_денний)_

24.04.15.doc

57344

Примітки (опис документа): Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів, та 

порядок денний зборів 2015

D6CC73E9

10 http://patpolus.com/upload/file/-

/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%8

2-2014-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8

звіт-2014-

полюс.doc

1307136

Примітки (опис документа): Річний звіт за 2014 р

5C9D96AA

11 http://patpolus.com/upload/file/-

/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%8

2.doc

звіт.doc 60928

Примітки (опис документа): Особлива інформація від 28.02.2014 р.

D5FEDAD0

12 http://patpolus.com/upload/file/-

/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%

B5%D1%82%D0%B0-

%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B

газета-

несвоєчасне.doc

24576

Примітки (опис документа): Повідомлення  про несвоєчасне розкриття особливої інформації.

7E85AF21

13 http://patpolus.com/upload/file/-

/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%

B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0

%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%

особлива_інфор

мація_від_25.02.

2016_р..doc

46592

Примітки (опис документа): Особлива інформація від 23.02.2016 р.

80EE01C7

14 http://patpolus.com/upload/file/-

/2016_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%

D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC

%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%

2016_повідомле

ння_про_збори_

12-04-2016-

сайт..doc

59392

Примітки (опис документа): Повідомлення про збори 12.04.2016 р.

6A73CC85

15 http://patpolus.com/upload/file/-

/2016_%D0%BE%D1%81%D0%BE%

D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2

%D0%B0__%D0%BF%D0%BE%D1

2016_особлива_

_посади.doc

36352

Примітки (опис документа): ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації 

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомості)емітента 

17.03.2016 р.

96FA9351

16 http://patpolus.com/upload/file/-

/%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%8

0%D0%B8_2016.doc

збори_2016.doc 54272

Примітки (опис документа): Повідомлення про результати голосування на річних загальних 

зборах акціонерів ПАТ «Полюс», що відбулися 12.04.2016 року.

44CC3B2F

17 http://patpolus.com/upload/file/-

/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%8

2-2015-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8

звіт-2015-

полюс.doc

1231360

Примітки (опис документа): Річний звіт за 2015 р

1B53F0C8

19029704© SMA



1 2 3 4 5

18 http://patpolus.com/upload/file/-

/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%

BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0

%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%

положення_про_

ревізійну_комісі

ю.pdf

17253398

Примітки (опис документа): Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного 

товаривства "Полюс" 2016

073B698C

19 http://patpolus.com/upload/file/-

/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%

BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0

%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%

положення_про_

наглядову_раду.

pdf

27267217

Примітки (опис документа): Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного 

товаривства "Полюс" 2016

6B318991

20 http://patpolus.com/upload/file/-

/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%

BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0

%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%

положення_про_

виконавчий_орг

ан.pdf

27688143

Примітки (опис документа): Положення про Виконавчий орган - Правління Публічного 

акціонерного товаривства "Полюс" 2016

3333B7D1

21 http://patpolus.com/upload/file/-

/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8

2%D1%83%D1%82.pdf

статут.pdf 10245233

Примітки (опис документа): Статут Публічного акціонерного товаривства "Полюс" 2016

A243BFBE

22 http://patpolus.com/upload/file/-

/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%

B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0

%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%

особлива_посади

.pdf

105563

Примітки (опис документа): Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 2017

25565AF4

23 http://patpolus.com/upload/file/-

/2017_%D0%B7%D0%B1%D0%BE%

D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80

%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B

2017_збори_про

токол_лічильної

_комісії.pdf

134113

Примітки (опис документа): ПРОТОКОЛ про підсумки голосування 2017

16AC0BC0

24 http://patpolus.com/upload/file/-

/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%8

2-2016-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8

звіт-2016-

полюс.doc

1383936

Примітки (опис документа): Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

E25E2B17

25 http://patpolus.com/upload/file/-

/30.01.18_%D0%BF%D0%BE%D0%

B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0

%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%

30.01.18_повідо

млення_акціонер

ам,_сайт.doc%D

0%B5%D1%80%

150016

Примітки (опис документа): Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів 

акціонерного товариства 2018.

2B2F5267

26 http://patpolus.com/upload/file/-

/2018_%D0%BF%D1%80%D0%BE%

D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE

%D0%BB%D0%B8_%D0%B3%D0%

2018_протоколи

_голосування.do

c

124928

Примітки (опис документа): Протоколи про підсумки голосування на зборах 06.03.2018р.

6A778849

19029704© SMA
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27 http://patpolus.com/upload/file/-

/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%8

2-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8

звіт-полюс-

2017_на_сайт.do

c

1530368

Примітки (опис документа): Річний звіт за 2017 рік

EBC48993

28 http://patpolus.com/upload/file/-

/2019_%D0%B7%D0%B1%D0%BE%

D1%80%D0%B8_%D0%BF%D0%BE

%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B

2019_збори_пові

домлення_акціо

нерам,_сайт.doc

153600

Примітки (опис документа): Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів 

акціонерного товариства 2019.

B4254985

29 http://patpolus.com/upload/file/-

/2019_%D0%B7%D0%B1%D0%BE%

D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80

%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B

2019_збори_про

токоли_голосува

ння.doc

126976

Примітки (опис документа): Протоколи про підсумки голосування на зборах 13.03.2019 року

3005019E

19029704© SMA


