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	Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор



Хуторний Анатолiй Степанович
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)


Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "ЄВРОТЕРМIНАЛ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01554901
4. Місцезнаходження: 04073, м.Київ, вул. Марка Вовчка, 18-А
5. Міжміський код, телефон та факс: (44) 494-35-46, (44) 467-59-47
6. Адреса електронної пошти: info@euroterminal.kiev.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2019, затвердити рiчну iнформацiю за 2018 рiк
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку



(адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
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

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)
X
1) інформація про органи управління

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
X
- 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 емітент
X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
X
- повноваження посадових осіб емітента
X
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
X
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

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
X
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)

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:
Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не має лiцензiй (дозволiв).
Вiдомостi щодо участi емiтента в iнших юридичних особах не надаються, тому що Товариство не брало участi в iнших юридичних особах.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада корпоративного секретаря у Товариствi вiдсутня.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не проводить рейтингової оцiнки.
Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента не надається, тому що Товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених пiдроздiлiв.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що Товариство не має судових справ.
Iнформацiя про штрафнi санкцiї не надається, тому що Товариство не мало штрафних санкцiй.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що таких виплат не було.
Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що змiни таких акцiонерiв у звiтному перiодi не було.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй та Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не випускало iншi цiннi папери.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало похiднi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що Товариство не випускало боргових цiнних паперiв та приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових облiгацiй та приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсоток розмiру статутного капiталу, не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду працiвники не володiли акцiями Товариства.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не надається, тому що рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не розкривають зазначену iнформацiю.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв та приватне акцiонерне товариство не розкриває дану iнформацiю.
Аудиторський звiт нежалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) не надається, тому що Товариство вiдноситься до малих пiдприємств i не проводить обо'язковий аудит фiнансової звiтностi.
Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента не надається, тому що такої iнформацiї немає.
Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що у Товариства немає таких договорiв.
Iнформацiя, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. 
ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Приватне акцiонерне товариство "ЄВРОТЕРМIНАЛ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	
3. Дата проведення державної реєстрації
	28.12.1994
4. Територія (область)
	м.Київ
5. Статутний капітал (грн) 
	847875
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	24
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
	46.19 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту
	52.10 - Складське господарство
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
2) МФО банку
	322001
3) Поточний рахунок
	26002001400260
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	ПАТ "АЛЬТБАНК"
5) МФО банку
	320940
6) Поточний рахунок
	26004101942001

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не було.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 23
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 2
Працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), - 0
Фонд оплати працi - 9 523 843 грн.
Розмiр фонду оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року на 2729,6  тис. грн.
Кадрова програма Товариства спрямована на забезпечення належного рiвня квалiфiкацiї працiвникiв його операцiйним потребам та забезпечується рядом заходiв, зокрема перiодичним навчанням на семiнарах, проходженням пiдготовки на базових курсах за вiдповiдними спецiалiзацiями тощо.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Товариство не веде спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Товариство не отримувало  пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб у звiтному перiодi.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
 Керуючись Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-ХIV (далi - Закон про бухоблiк), затвердженими Мiнiстерством Фiнансiв України положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку (П(С)БО), iнструкцiями та iншими нормативними актами, якi регулюють порядок ведення бухгалтерського облiку, складання i подання фiнансової звiтностi, виконуючи вимоги, передбаченi Статутом, та з метою забезпечення своєчасного надання достовiрної iнформацiї користувачам фiнансової звiтностi на ПАТ "Євротермiнал" (далi за текстом - "Пiдприємство")  застосовуються наступнi положення.

 1.   Органiзацiя бухгалтерського облiку

 1.1. На забезпечення виконання пункту 4 статтi 8 Закону про бухоблiк встановити з 1 сiчня 2012 року на Пiдприємствi таку форму органiзацiї бухгалтерського облiку:

- Бухгалтерський облiк здiйснюється бухгалтерiєю на чолi з головним бухгалтером. Посада головного бухгалтера входить до штатного розкладу пiдприємства.

1.2. Головний бухгалтер забезпечує дотримання вимог, передбачених Законом про бухоблiк, зокрема п.7 ст.8, та iншими законодавчими та нормативними документами з питань органiзацiї i ведення бухгалтерського та податкового облiку.

1.3. Вiдповiдальнiсть за ведення податкового облiку, правильнiсть i своєчаснiсть складання i подання податкової звiтностi несе головний бухгалтер згiдно з чинним законодавством.

1.4.   Головний бухгалтер несе особисту вiдповiдальнiсть перед керiвником пiдприємства, вiдповiдно до перелiку питань, перерахованих у  посадовiй iнструкцiї i в цьому Положеннi.

1.5. З касиром укласти договiр про повну матерiальну вiдповiдальнiсть за збереження всiх прийнятих ним цiнностей.

1.6. Вiдповiдальнiсть iнших працiвникiв, якi ведуть облiк, регулюється посадовими iнструкцiями, що затверджуються керiвником Пiдприємства.

 2.    Повноваження на пiдпис документiв

 2.1. Право першого пiдпису на банкiвських розрахунково-платiжних документах надається генеральному директору.

2.2. На право пiдпису окремих документiв можуть надаватися повноваження iншим посадовим особам, що оформлюється окремим Наказом по Пiдприємству.

2.3. На Пiдприємствi дозволяється використовувати факсимiльний пiдпис генерального директора тiльки на наступних документах:

- актах-приймання передачi, актах виконаних робiт, додатках i доповненнях, що пiдписуються Пiдприємством з клiєнтами на виконання зобов'язань по укладених договорах;

- видаткових накладних на вiдпуск товарiв/послуг;

- актах списання ТМЦ та актах приймання-передачi (внутрiшнього перемiщення) основних засобiв, за виключенням основних засобiв першої групи;

- посвiдченнях на вiдрядження;

- внутрiшнiх наказах, iнструкцiях по товариству.

Перед проставлянням факсимiле на вказаних документах розпорядник факсимiльного пiдпису повинен впевнитися, що вiдтиснення факсимiльного пiдпису вiдображає пiдпис генерального директора, крiм того, в лiвому або правому нижньому кутку вказує свою посаду, прiзвище i ставить пiдпис. На рахунках та посвiдченнях на вiдрядження  зазначати посаду, прiзвище та ставити пiдпис розпоряднику факсимiльного пiдпису не потрiбно.

Порядок використання факсимiле регулюється "Iнструкцiєю про порядок використання на Пiдприємствi факсимiльного пiдпису генерального директора при оформленнi первинних та iнших документiв".

3.   Документообiг

 3.1. Документообiг Пiдприємства регулюється вiдповiдними органiзацiйно-розпорядчими документами, виданими посадовими особами у межах наданих їм повноважень. До таких документiв вiдносяться, зокрема (але не виключно):

- про делегування повноважень на право пiдпису документiв;

- про бухгалтерську службу;

- про фiлiї та представництва;

- про проведення iнвентаризацiї та створення постiйної та робочих iнвентаризацiйних комiсiй;

- про маркетингову та збутову полiтику;

- про закрiплення водiїв за транспортними засобами та порядок контролю за їх ротацiєю;

- про перелiк посад, якi мають право користуватися корпоративним мобiльним зв'язком та встановлення лiмiтiв користування послугами мобiльного зв'язку;

- про розмiр встановленого лiмiту каси на пiдприємствi, його структурних пiдроздiлах, фiлiях та представництвах;

- про порядок архiвування документiв, тощо.

3.2. Перелiк посадових осiб, яким доручено отримувати i видавати матерiальнi цiнностi встановлюється виключно Наказом генерального директора.

 4.      Первинний облiк

 4.1. Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй є первиннi документи, якi фiксують факти здiйснення господарських операцiй. Первиннi документи повиннi бути складенi пiд час здiйснення господарської операцiї, а якщо це неможливо - безпосередньо пiсля її закiнчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на пiдставi первинних документiв можуть складатися зведенi облiковi документи.

4.2. Первиннi та зведенi облiковi документи можуть бути складенi на паперових або машинних носiях i повиннi мати такi обов'язковi реквiзити:

- назву документа (форми);

- дату i мiсце складання;

- назву пiдприємства, вiд iменi якого складено документ;

- змiст та обсяг господарської операцiї, одиницю вимiру господарської операцiї;

- посади осiб, вiдповiдальних за здiйснення господарської операцiї i правильнiсть її оформлення;

- особистий пiдпис або iншi данi, що дають змогу iдентифiкувати особу, яка брала участь у здiйсненнi господарської операцiї (в т.ч. факсимiльний пiдпис).

4.3. Iнформацiя, що мiститься у прийнятих до облiку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного та аналiтичного облiку шляхом подвiйного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського облiку. Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються також у валютi розрахункiв та платежiв по кожнiй iноземнiй валютi окремо.

4.4. Данi аналiтичних рахункiв повиннi бути тотожнi вiдповiдним рахункам синтетичного облiку на перше число кожного мiсяця.

4.5. Регiстри бухгалтерського облiку повиннi мати назву, перiод реєстрацiї господарських операцiй, прiзвища i пiдписи або iншi данi, що дають змогу iдентифiкувати осiб, якi брали участь у їх складаннi.

4.6. Господарськi операцiї повиннi бути вiдображенi в облiкових регiстрах у тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi.

4.7. У разi складання та зберiгання первинних документiв i регiстрiв бухгалтерського облiку на машинних носiях iнформацiї пiдприємство на вимогу контролюючих або судових органiв та своїх контрагентiв зобов'язане за свiй рахунок зробити копiї таких документiв на паперовому носiї.

4.8. Для додання юридичної чинностi i доказовостi документам на машинних носiях варто керуватися ДСТ 6.10.4-84 "Унiфiкованi системи документацiї. Додання юридичної чинностi документам на машинному носiї i роздрукiвцi, створеним засобами обчислювальної технiки. Основнi положення", згiдно з яким органiзацiя - автор документа на машинному носiї створює реєстр кодiв осiб, вiдповiдальних за здiйснення господарських операцiй i правильнiсть їхнього оформлення. Пiдпис особи, що склала документ на машинному носiї, виконується у виглядi паролю чи iншим способом авторизацiї, що дає можливiсть однозначно iдентифiкувати осiб, що дозволили i здiйснюють господарську операцiю.

4.9. Пiдприємство вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та забезпечує їх належне зберiгання протягом встановленого строку.

4.10. Вiдповiдальнiсть за несвоєчасне складання первинних документiв i регiстрiв бухгалтерського облiку та недостовiрнiсть вiдображених у них даних несуть особи, якi склали та пiдписали цi документи.

 5.   Iнвентаризацiя

 5.1. Проводити iнвентаризацiю активiв i зобов'язань вiдповiдно до ст. 10 Закону про бухоблiк та iнших нормативних документiв, зокрема Iнструкцiї з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11 серпня 1994 р. N 69.5.2. Склад постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї встановлюється Наказом керiвника.

5.3. Проводити iнвентаризацiю активiв i зобов'язань щороку перед складанням рiчної фiнансової звiтностi станом на 01 грудня року, за який складається фiнансова звiтнiсть.

5.4. Iнвентаризацiю основних засобiв здiйснювати 1 раз на 2 роки.

5.5. Проводити раптову iнвентаризацiю каси не рiдше одного разу на рiк.

5.6. У всiх iнших випадках об'єкти i перiодичнiсть проведення iнвентаризацiї визначаються керiвником чи власниками пiдприємства на пiдставi чинного законодавства.

 6.   Оцiнка

 6.1. Створити оцiночну комiсiю для проведення приймання, списання, оцiнки активiв i зобов'язань. Склад оцiночної комiсiї встановлюється у додатках до цього Положення.

6.2. Залучати у разi необхiдностi для проведення оцiнки окремих об'єктiв активiв спецiалiзованi оцiночнi фiрми.

  7.    Податковий облiк

7.1. Вести податковий облiк та подавати податкову звiтнiсть згiдно iз законодавством України.

7.2. Накопичення даних про валовi витрати i валовi доходи для цiлей обчислення оподатковуваного прибутку здiйснюється у бухгалтерськiй програмi на пiдставi первинних облiкових документiв, що фiксують здiйснення господарських операцiй, вiдповiдно до положень роздiлу 111 Податкового кодексу.

7.3. Порядок визначення доходiв:

Дохiд вiд реалiзацiїї товарiв визначаеється за датою переходу покупцевi права власностi на такий товар.

Дохiд вiд надання посгу та виконання робiт визначається за датою складання акта , який пiдтверджує виконання робiт, надання послуг.

7.4. Склад витрат та порядок їх визначення. (наводиться опис витрат та порядок вiднесення до собiвартостi, адмiнiстративних, на збут, iнших операцiйних) 

7.5. Витрати на вiдрядження.

Визнання витрат на вiдрядження здiйснювати на пiдставi Положення про вiдрядження.

(Основними цiлями розробки та затвердження Положення є 

-	встановлення регламенту процедури пiдготовки вiдрядження;

-	визначення норм добових;

-	визначення порядку компенсацiї витрат, понесених працiвником у вiдрядженнi;

-	встановлення регламенту представлення звiтностi пiсля закiнчення вiдрядження.

	Наказом керiвника Товариства Положення про вiдрядження затверджується та на його пiдставi вводиться  в дiю.) 

7.6. Нарахування амортизацiї 

основнi фонди

	вказати строк використання

група 1 - земельнi дiлянки 	- 

група 2 - капiтальнi витрати на полiпшення земель, не пов'язанi з будiвництвом 	

група 3 - будiвлi,  	25

споруди, 	15

передавальнi пристрої 	10

група 4 - машини та обладнання 	5

з них: 	

електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, пов'язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, пов'язанi з ними комп'ютернi програми (крiм програм, витрати на придбання яких визнаються роялтi, та/або програм, якi визнаються нематерiальним активом), iншi iнформацiйнi системи, комутатори, маршрутизатори, модулi, модеми, джерела безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до телекомунiкацiйних мереж, телефони (в тому числi стiльниковi), мiкрофони i рацiї, вартiсть яких перевищує 2500 гривень 	2



група 5 - транспортнi засоби 	5

група 6 - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 	4

група 7 - тварини 	-

група 8 - багаторiчнi насадження 	-

група 9 - iншi основнi засоби  	12

група 10 - бiблiотечнi фонди 	-

група 11 - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 	-

група 12 - тимчасовi (нетитульнi) споруди 	5

група 13 - природнi ресурси 	-

група 14 - iнвентарна тара 	6

група 15 - предмети прокату 	5

група 16 - довгостроковi бiологiчнi актива	-

нематерiальнi активи

Групи 	Строк дiї права користування 

група 1 - права користування природними ресурсами (право користування надрами, iншими ресурсами природного середовища, геологiчною та iншою iнформацiєю про природне середовище); 	-

група 2 - права користування майном (право користування земельною дiлянкою, крiм права постiйного користування земельною дiлянкою, вiдповiдно до закону, право користування будiвлею, право на оренду примiщень тощо); 	-

група 3 - права на комерцiйнi позначення (права на торговельнi марки (знаки для товарiв i послуг), комерцiйнi (фiрмовi) найменування тощо), крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi; 	-

група 4 - права на об'єкти промислової власностi (право на винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографiї) iнтегральних мiкросхем, комерцiйнi таємницi, в тому числi ноу-хау, захист вiд недобросовiсної конкуренцiї тощо) крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi; 	-

група 5 - авторське право та сумiжнi з ним права (право на лiтературнi, художнi, музичнi твори, комп'ютернi програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компiляцiї даних (бази даних), фонограми, вiдеограми, передачi (програми) органiзацiй мовлення тощо) крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi; 	5

група 6 - iншi нематерiальнi активи (право на ведення дiяльностi, використання економiчних та iнших привiлеїв тощо) 	-



 

 8.   Бухгалтерський облiк

8.1. Вести бухгалтерський облiк на Пiдприємствi згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-ХIV (далi - Закон про бухоблiк), та затвердженими Мiнiстерством Фiнансiв України положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку (далi - П(С)БО).

8.2. Облiкова полiтика пiдприємства будується з використанням наступних принципiв бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi:

- автономнiсть;

- обачнiсть (обережнiсть);

- повне висвiтлення (вiдображення);

- послiдовнiсть;

- безперервнiсть;

- нарахування i вiдповiднiсть доходiв i витрат;

- превалювання (перевага) сутностi над формою;

- iсторична (фактична) собiвартiсть;

- єдиний грошовий вимiрник;

- перiодичнiсть.

8.3. Облiкову полiтику застосовувати таким чином, щоб фiнансовi звiти повнiстю узгоджувались з вимогами Закону про бухоблiк та кожного конкретного П(С)БО. Застосовувати перед усiм тi пiдходи та методи для ведення бухоблiку i надання iнформацiї в фiнансових звiтах, якi передбаченi П(С)БО i найбiльш адаптованi до дiяльностi пiдприємства.

8.4.Згiдно з П(С)БО 1 ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансових звiтiв (крiм Звiту про рух грошових коштiв) проводити згiдно принципу нарахування так, щоб результати операцiй та iнших подiй вiдображались в облiкових регiстрах i фiнансових звiтах тодi, коли вони мали мiсце, а не тодi, коли пiдприємство отримує чи сплачує кошти.

8.5.Доходи в Звiтi про прибутки та збитки вiдображати в тому перiодi, коли вони були заробленi, а витрати - на основi вiдповiдностi цим доходам, що забезпечить визначення фiнансового результату звiтного перiоду спiвставленням доходiв звiтного перiоду з витратами, здiйсненими для отримання цих доходiв.

8.6. При складаннi фiнансових звiтiв визначити величину суттєвостi статтi в розмiрi 1 тис. грн.

8.7. Використовувати на Пiдприємствi автоматизовану форму ведення облiку iз застосуванням бухгалтерської програми "1С:Бухгалтерiя".

 9. Основнi засоби

 9.1.   Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкувати за такими групами:

-	Земельнi дiлянки. 

-	Капiтальнi витрати на полiпшення земель, не пов'язанi з будiвництвом.

-	Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої.

-	Машини та обладнання. 

-	Транспортнi засоби. 

-	Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi). 

-	Тварини. 

-	Багаторiчнi насадження. 

-	Iншi основнi засоби. 

2. Iншi необоротнi матерiальнi активи 

-	Бiблiотечнi фонди. 

-	Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи. 

-	Тимчасовi (нетитульнi) споруди. 

-	Природнi ресурси. 

-	Iнвентарна тара. 

-	Предмети прокату. 

-	Iншi необоротнi матерiальнi активи. 

9.2. До основних засобiв вiдносити матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк) та вартiсть яких перевищує 2500 гривень.

9.3. До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) вiдносити матерiальнi цiнностi, що призначаються для використання у господарськiй дiяльностi протягом перiоду, який бiльше одного року з дати введення в експлуатацiю таких матерiальних цiнностей, та вартiсть яких не перевищує 2500 гривень.

9.4. Об'єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його може бути достовiрно визначена.

9.5. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв.

9.6. Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом iз застосуванням строкiв, встановлених для кожного об'єкта основних засобiв, зокрема:

	рах	вказати строк використання

земельнi дiлянки 	101	- 

капiтальнi витрати на полiпшення земель, не пов'язанi з будiвництвом 	102	

будiвлi,  	103	25

споруди, 		15

передавальнi пристрої 		10

машини та обладнання 	104	5

з них: 		

електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, пов'язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, пов'язанi з ними комп'ютернi програми (крiм програм, витрати на придбання яких визнаються роялтi, та/або програм, якi визнаються нематерiальним активом), iншi iнформацiйнi системи, комутатори, маршрутизатори, модулi, модеми, джерела безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до телекомунiкацiйних мереж, телефони (в тому числi стiльниковi), мiкрофони i рацiї, вартiсть яких перевищує 2500 гривень 		2

транспортнi засоби 	105	5

iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 	106	4

тварини 	107	-

багаторiчнi насадження 	108	-

iншi основнi засоби  	109	12

бiблiотечнi фонди 	111	-

малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 	112	-

тимчасовi (нетитульнi) споруди 	113	5

природнi ресурси 	114	-

iнвентарна тара 	115	6

предмети прокату 	116	5

iншi необоротнi активи  	117	7



9.7. Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв не розраховувати i з метою амортизацiї прийняти рiвною нулю.

9.8. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) i бiблiотечних фондiв нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.

9.9. Пiдприємство може переоцiнювати об'єкт основних засобiв, якщо залишкова вартiсть цього об'єкта суттєво вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi на дату балансу. У разi переоцiнки об'єкта основних засобiв на ту саму дату здiйснюється переоцiнка всiх об'єктiв групи основних засобiв, до якої належить цей об'єкт.

9.10. Переоцiнка основних засобiв тiєї групи, об'єкти якої вже зазнали переоцiнки, надалi має проводитися з такою регулярнiстю, щоб їх залишкова вартiсть на дату балансу суттєво не вiдрiзнялася вiд справедливої вартостi.

9.11. Якщо у первинних документах, якими оформлюється придбання (виготовлення) основних засобiв чи введення їх в експлуатацiю безпосередньо не зазначається мета використання основного засобу (виробниче чи невиробниче використання), вважати, що основний засiб призначається для виробничого використання.

9.12. У протилежному разi, якщо основний засiб призначається для невиробничого використання, про це обов'язково повинно бути зазначено у первинних документах, якими оформлюється придбання, виготовлення чи введення в експлуатацiю таких невиробничих основних засобiв.

 10.  Нематерiальнi активи

 10.1 Облiк нематерiальних активiв вести по кожному об'єкту нематерiальних активiв.

10.2 Нематерiальнi активи класифiкувати за такими групами:

Групи 	рахунок	Строк дiї права користування 

права користування природними ресурсами (право користування надрами, iншими ресурсами природного середовища, геологiчною та iншою iнформацiєю про природне середовище); 	121	-

права користування майном (право користування земельною дiлянкою, крiм права постiйного користування земельною дiлянкою, вiдповiдно до закону, право користування будiвлею, право на оренду примiщень тощо); 	122	-

права на комерцiйнi позначення (права на торговельнi марки (знаки для товарiв i послуг), комерцiйнi (фiрмовi) найменування тощо), крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi; 	123	-

права на об'єкти промислової власностi (право на винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографiї) iнтегральних мiкросхем, комерцiйнi таємницi, в тому числi ноу-хау, захист вiд недобросовiсної конкуренцiї тощо) крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi; 	124	-

авторське право та сумiжнi з ним права (право на лiтературнi, художнi, музичнi твори, комп'ютернi програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компiляцiї даних (бази даних), фонограми, вiдеограми, передачi (програми) органiзацiй мовлення тощо) крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi; 	125	5

iншi нематерiальнi активи (право на ведення дiяльностi, використання економiчних та iнших привiлеїв тощо) 	127	



10.3 Придбаний або отриманий нематерiальний актив вiдображати в балансi, якщо iснує iмовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з його використанням, та його вартiсть може бути достовiрно визначена.

10.4 Нематерiальний актив, отриманий в результатi розробки, слiд вiдображати в балансi за умов, якщо пiдприємство має:

- намiр, технiчну можливiсть та ресурси для доведення нематерiального активу до стану, у якому вiн придатний для реалiзацiї або використання;

- можливiсть отримання майбутнiх економiчних вигод вiд реалiзацiї або використання нематерiального активу;

- iнформацiю для достовiрного визначення витрат, пов'язаних з розробкою нематерiального активу.

10.5 Якщо нематерiальний актив не вiдповiдає вказаним критерiям визнання, то витрати, пов'язанi з його придбанням чи створенням, визнаються витратами того звiтного перiоду, протягом якого вони були здiйсненi,без визнання таких витрат у майбутньому нематерiальним активом.

10.6 Не визнаються активом, а пiдлягають вiдображенню у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi:

- витрати на дослiдження;

- витрати на пiдготовку i перепiдготовку кадрiв;

- витрати на рекламу та просування продукцiї на ринку;

- витрати на створення, реорганiзацiю та перемiщення пiдприємства або його частини;

- витрати на пiдвищення дiлової репутацiї пiдприємства, вартiсть видань i витрати на створення торгових марок (товарних знакiв).

10.7 Придбанi (створенi) нематерiальнi активи зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю.

10.8 Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється при визнаннi цього об'єкта активом (при зарахуваннi на баланс). Якщо вiдповiдно до правовстановлюючого документа строк дiї права користування нематерiального активу не встановлено, такий строк становить 10 рокiв безперервної експлуатацiї. Строк корисного використання встановлюється окремо для кожного нематерiального активу.

10.9 При визначеннi строку корисного використання об'єкта нематерiальних активiв слiд ураховувати:

- строки корисного використання подiбних активiв;

- моральний знос, що передбачається;

- правовi або iншi подiбнi обмеження щодо строкiв його використання та iншi фактори.

10.10 Амортизацiя нематерiального активу нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу.

10.11 Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому нематерiальний актив став придатним для використання. Суму нарахованої амортизацiї пiдприємства вiдображають збiльшенням суми витрат пiдприємства i накопиченої амортизацiї нематерiальних активiв.

10.12 Нарахування амортизацiї припиняється, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття нематерiального активу.

10.13 Термiн корисного використання нематерiального активу та метод його амортизацiї переглядаються в кiнцi звiтного року, якщо в наступному перiодi очiкуються змiни строку корисного використання активу або змiни умов отримання майбутнiх економiчних вигод.

10.13Амортизацiя нематерiального активу нараховується, виходячи з нового методу нарахування амортизацiї i строку використання, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем змiн.

 11.   Запаси

 11.1 Одиницею бухгалтерського облiку запасiв визнавати їх найменування.

11.2 Запаси визнавати активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена.

11.3 Первiсну вартiсть запасiв, придбаних за плату визначати по собiвартостi запасiв згiдно з 

П(С)БО 9.

11.4 Первiсну вартiсть запасiв, виготовлених власними силами пiдприємства, визначати згiдно з П(С)БО 16.

11.5 Запаси вiдображати в бухгалтерському облiку по первiснiй вартостi.

11.6 При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу чи iншому вибуттi їх оцiнку здiйснювати по методу ФIФО.

11.7 Запаси, якi не приносять пiдприємству економiчних вигод в майбутньому, визнавати нелiквiдними i списувати в бухоблiку, а при складаннi фiнансової звiтностi не вiдображати в балансi, а враховувати на окремому субрахунку позабалансового рахунку 07.

11.8 Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключається зi складу активiв (списується з балансу iз нарахуванням зносу в розмiрi 100% при передачi їх в експлуатацiю) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними матерiально-вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання (до моменту їх повної лiквiдацiї, списання з балансу). Малоцiннi i швидкозношуванi предмети вартiстю до 100 грн. за одиницю при передачi їх в експлуатацiю за балансом не враховуються (окрiм приладiв облiку та спецодягу).

11.9 Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.

 12.    Дебiторська заборгованiсть

 12.1. Дебiторську заборгованiсть визнавати активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод i її можливо достовiрно визначити. В балансi дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, визнавати по чистiй вартостi, що дорiвнює сумi дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв.

12.2. Величина сумнiвних боргiв визначається, виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв, питомої ваги безнадiйних боргiв у чистому доходi вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг на умовах наступної оплати або на основi класифiкацiї дебiторської заборгованостi.

12.3. Визначена на основi класифiкацiї дебiторської заборгованостi величина сумнiвних боргiв на дату балансу становить залишок резерву сумнiвних боргiв на ту саму дату.

12.4. Залишок резерву сумнiвних боргiв на дату балансу не може бути бiльшим, нiж сума дебiторської заборгованостi на ту саму дату.

12.5. Класифiкацiя дебiторської заборгованостi здiйснюється групуванням дебiторської заборгованостi за строками її непогашення iз встановленням коефiцiєнта сумнiвностi для кожної групи. Коефiцiєнт сумнiвностi встановлюється пiдприємством, виходячи з фактичної суми безнадiйної дебiторської заборгованостi за попереднi звiтнi перiоди. Коефiцiєнт сумнiвностi, як правило, зростає зi збiльшенням строкiв непогашення дебiторської заборгованостi. Величина резерву сумнiвних боргiв визначається як сума добуткiв поточної дебiторської заборгованостi вiдповiдної групи та коефiцiєнта сумнiвностi вiдповiдної групи.

12.6. Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат.

12.7. Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi з активiв здiйснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв. У разi недостатностi суми нарахованого резерву сумнiвних боргiв безнадiйна дебiторська заборгованiсть списується з активiв на iншi операцiйнi витрати. Сума вiдшкодування ранiше списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi включається до складу iнших операцiйних доходiв.

12.8. Поточна дебiторська заборгованiсть, щодо якої створення резерву сумнiвних боргiв не передбачено, у разi визнання її безнадiйною списується з балансу з вiдображенням у складi iнших операцiйних витрат.

12.9.Частина довгострокової дебiторської заборгованостi, яка пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу, вiдображається на ту саму дату в складi поточної дебiторської заборгованостi.

12.10. Довгострокова дебiторська заборгованiсть, на яку нараховуються проценти, вiдображається в балансi за їхньою теперiшньою вартiстю. Визначення теперiшньої вартостi залежить вiд виду заборгованостi та умов її погашення.

 13.      Зобов'язання

 13.1. Зобов'язання (обов'язок чи вiдповiдальнiсть дiяти певним чином) визнавати лише тодi, коли актив отриманий, або коли пiдприємство має безвiдмовну угоду придбати актив.

13.2. Зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду.

13.3. Зобов'язання, на яке нараховуються вiдсотки та яке пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу, слiд розглядати як довгострокове зобов'язання, якщо первiсний термiн погашення був бiльше нiж дванадцять мiсяцiв та до затвердження фiнансової звiтностi iснує угода про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове.

- Довгострокове зобов'язання за кредитною угодою (якщо угода передбачає погашення зобов'язання на вимогу кредитора (позикодавця) у разi порушення певних умов, пов'язаних з фiнансовим станом позичальника), умови якої порушенi, вважається довгостроковим, якщо:

- позикодавець до затвердження фiнансової звiтностi погодився не вимагати погашення зобов'язання внаслiдок порушення;

- не очiкується виникнення подальших порушень кредитної угоди протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу.

13.4. Довгостроковi зобов'язання, на якi нараховуються вiдсотки, вiдображаються в балансi за їх теперiшньою вартiстю. Визначення теперiшньої вартостi залежить вiд умов та виду зобов'язання.

13.5. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.

13.6. Забезпечення (резерви) на оплату майбутнiх вiдпусток працiвникiв, на додаткове пенсiйне забезпечення, на виконання гарантiйних зобов'язань, на реструктуризацiю, на виконання зобов'язань за обтяжливими контрактами не створювати.

 14.      Iншi активи та зобов'язання

 14.1. До "Витрат майбутнiх перiодiв" вiдносити ранiше сплачену орендну плату, суми за пiдписку перiодичних видань, ранiше сплаченi рекламнi послуги та суми страхових платежiв, вартiсть торгових патентiв, вартiсть строкових лiцензiй та iнших спецiальних дозволiв, а також всi iншi витрати, що стосуються наступного облiкового перiоду.

14.2. До складу "Доходiв майбутнiх перiодiв" включати суми доходiв, нарахованих на протязi поточного чи попереднiх звiтних перiодiв, якi будуть визначенi в наступних звiтних перiодах.

14.3. Оцiнку ступеня завершеностi операцiї з надання послуг (виконання робiт) здiйснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображати у звiтному перiодi пiдписання акта про наданi послуги (виконанi роботи).

14.4. Товари, переданi на комiсiю, не вважати реалiзованими при передачi комiсiонеру, тому цi операцiї не вважати доходами.

14.5. Класифiкацiю затрат на виробництво проводити згiдно з П(С)БО 16. Витрати не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не включаються в собiвартiсть реалiзованої продукцiї, є витратами звiтного перiоду. Класифiкацiю адмiнiстративних витрат i витрат на збут здiйснювати згiдно з П(С)БО 16.

14.6. По кожному контрагенту вести облiк у розрiзi договорiв (рахункiв).

14.7. Оцiнку активiв або зобов'язань в операцiях з пов'язаними сторонами Пiдприємство проводить по методу балансової вартостi.

14.8. У промiжнiй фiнансовiй звiтностi вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання не вiдображувати. Тимчасовi рiзницi з податку на прибуток вiдображувати тiльки в рiчнiй фiнансовiй звiтностi.

14.9. Нарахування податку на прибуток у фiнансовiй звiтностi вiдображувати у тому перiодi, за який складається фiнансова звiтнiсть.

14.10. Подавати фiнансову звiтнiсть за формами i в термiни, передбаченi П(С)БО та постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2000 р. N 419.

14.11. Використовувати на Пiдприємствi форми i системи оплати працi вiдповiдно до умов, передбачених вiдповiдними положеннями та колективним договором пiдприємства.

14.12. Використовувати на Пiдприємствi передбаченi дiючими законодавчими актами граничнi норми добових на службовi вiдрядження, граничну величину розрахункiв готiвкою, термiни подачi звiту про використання коштiв, тощо.

14.13. Встановити тривалiсть операцiйного циклу - до пiдписання актiв виконаних робiт, але не бiльше одного календарного року.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
Товариство надає послуги з надання в оренду примiщень. Товариство не займається виробництвом та експортом.  Сума виручки вiд здавання в оренду примiщень 45158,8 тис.грн. Середньо реалiзацiйнi цiни - 1778,00 грн. за 1 кв.м.  Даний вид дiяльностi не залежить вiд сезонних змiн. Основним ринком збуту послуг Товариства є наступнi пiдприємства: ТОВ "МАКIТА Україна",  ПII "Монблан", ПП "Пронет", IП "Логiн". Основним ризиком в дiяльностi Товариства є триваюча фiнансова криза, завдяки якiй зменшується попит на нежитловi примiщення, що, в свою чергу, призводить до зменшення орендних ставок та зменшення прибутку Товариства. Основними заходами, що вживаються Товариством для зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi, розширення ринкiв збуту є розширення спектру додаткових послуг, що надаються, що сприяє пiдвищенню привабливостi оренди примiщень у Товариства. Основним каналом збуту та методом продажу є прямi продажi послуг Товариства, для забезпечення чого Товариство рекламує свої послуги в мережi Iнтернет та спецiалiзованих друкованих виданнях. Особливiстю сучасного стану розвитку послуг оренди є збiльшення висококласної складської площi за межами мiста Києва, що призводить до зменшення попиту на примiщення в межах мiста. Для забезпечення найвищої якостi своїх послуг Товариство постiйно запроваджує новiтнi технологiї, зокрема це стосується систем охорони, нагляду та пожежогасiння, розгрузо-погрузочних конструкцiй, облiкових систем, комунiкацiй тощо. Товариство займає стабiльне становище на ринку цих послуг. Рiвень конкуренцiї щодо надання послуг з оренди примiщень в межах мiста Києва є достатньо високим, особливо це вiдчуваться пiд час теперiшньої фiнансової кризи. Товариство не має яких-небудь особливостей в своїх послугах. Перспективним планом розвитку Товариства є отримання та накопичення прибутку вiд надання послуг, який буде використаний Товариством та/або його акцiонерами в майбутньому з урахуванням фiнансово-економiчної ситуацiї в Українi. Товариство не закуповує сировину та матерiали. т.я. не здiйснює виробництво.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
Товариство не здiйснювало придбання або вiдчуження будь-яких активiв протягом останнiх п'яти рокiв. Значнi iнвестицiї та/або придбання не плануються.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основними засобами Товариства є власнi примiщення, обладнання, що знаходиться на територiї комплексу, автомобiлi Товариства, офiснi меблi та комп'ютерна технiка. Товариством не вчинялись правочини щодо основних засобiв. Ступiнь використання основних засобiв - 100%. Спосiб утримання активiв - за рахунок амортизацiйних вiдрахувань. Мiсцезнаходження основних засобiв м.Київ, вул. Марка Вовчка, 18-А.
Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства - немає. Планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв немає.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
На дiяльнiсть Товариства впливає пiдвищення ставок податкiв та зборiв. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень високий.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Товариство здiйснює фiнансування дiяльностi за рахунок оборотних коштiв. Товариству достатньо робочого капiталу для поточних потреб. За оцiнками власних фахiвцiв, Товариство не потребує покращення лiквiдностi.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але не виконаних на кiнець звiтного перiоду договорiв немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiєю Товариства на найближчи три роки є отримання прибутку вiд надання в оренду складських та офiсних примiщень

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Товариство, в силу виду своєї дiяльностi, не проводить дослiдження та розробки.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iншої iнформацiї немає.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Хуторний Анатолiй Степанович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1954
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	46
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	АТЗТ "Київсоюзшляхпроект", 01388437, Голова Правлiння 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	02.01.2016, обрано на 3 роки ( 03.01.2019)
9) Опис
	Розмiр виплаченої винагороди - 677952 грн., у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж  роботи - 46 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - генеральний директор. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

1) Посада
	Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Лазоренко Юрiй Григорович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1964
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	27
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПII "Монблан", 32671445, начальник складського комплексу.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
	Винагорода, у тому числi в натуральнiй формi як головi Ревiзiйної комiсiї не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - начальник складського комплексу. Обiймає посаду начальника складського комплексу ПII "Монблан", мiсцезнаходження: 01034, м.Київ, вул. Прорiзна, буд. 23-Б, iдентифiкацiйний код 32671445.

1) Посада
	Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Говорухiн Роман Валерiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1980
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	17
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	IП "Логiн", 32204178, завiдувач складу.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
	Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi як члену Ревiзiйної комiсiї не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 17 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - менеджер складської логiстики складського комплексу, завiдувач складу. Обiймає посаду завiдувача складу IП "Логiн", мiсцезнаходження: 03113, м.Київ, проспект Перемоги, буд. 62-Б, iдентифiкацiйний код 32204178.

1) Посада
	Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Голованьов Дмитро В'ячеславович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1976
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	25
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПII "Монблан", 32671445, начальник вiддiлу товарознавства складського комплексу.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
	Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi як члену Ревiзiйної комiсiї не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 25 рокiв.  Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - начальник складського комплексу. Обiймає посаду начальника вiддiлу товарознавства складського комплексу ПII "Монблан", мiсцезнаходження: 01034, м.Київ, вул. Прорiзна, буд. 23-Б, iдентифiкацiйний код 32671445.

1) Посада
	Голова наглядової ради (акцiонер)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Артюх Сергiй Костянтинович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1970
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	31
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Пiдприємство зi стопроцентним iноземним капiталом "ОРСI", 30403825, Комерцiйний директор.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
	Розмiр виплаченої винагороди - 1273519 грн., у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 31 рiк. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - комерцiйний директор. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

1) Посада
	Член Наглядової ради (акцiонер)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Дегода Андрiй Сергiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
	1963
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	34
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Пiдприємство зi стопроцентним iноземним капiталом "ОРСI", 30403825, Директор iз зовнiшньоекономiчної дiяльностi.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
	Розмiр виплаченої винагороди - 1272386 грн., у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 34 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - директор iз зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

1) Посада
	Член Наглядової ради (акцiонер)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Стольнiков Леонiд Олiмпiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
	1953
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	46
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Фiзична особа - пiдприємець
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
	Розмiр виплаченої винагороди - 1274483 грн., у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 46 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - Фiзична особа - пiдприємець. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

1) Посада
	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Честнiйша Лариса Федорiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
	1960
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	41
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "Хiмiк плюс", 30440956, головний бухгалтер.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	01.04.2006, обрано безстроково
9) Опис
	Розмiр виплаченої винагороди - 315692 грн., у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 41 рiк. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - головний бухгалтер. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Ідентифікаційний код юридичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейо-вані іменні
1
2
3
4
5
6
7
Генеральний директор
Хуторний Анатолiй Степанович

10
0,0044
10
0
Голова Ревiзiйної комiсiї
Лазоренко Юрiй Григорович

1
0,0004
1
0
Член Ревiзiйної комiсiї
Говорухiн Роман Валерiйович

1
0,0004
1
0
Член Ревiзiйної комiсiї
Голованьов Дмитро В'ячеславович

1
0,0004
1
0
Голова наглядової ради
Артюх Сергiй Костянтинович

33 718
14,91287
33 718
0
Член Наглядової ради
Дегода Андрiй Сергiйович

33 691
14,900929
33 691
0
Член Наглядової ради
Стольнiков Леонiд Олiмпiйович

34 575
15,291906
34 575
0
Головний бухгалтер
Честнiйша Лариса Федорiвна

0
0
0
0
Усього
101 997
45,111305
101 997
0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)




Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
988 фiзичних осiб
4,9165
Усього
4,9165

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Перспективним планом розвитку Товариства є отримання та накопичення прибутку вiд надання послуг, який буде використаний Товариством та/або його акцiонерами в майбутньому з урахуванням фiнансово-економiчної ситуацiї в Українi. 

2. Інформація про розвиток емітента
Товариство було створено у 1992 роцi в результатi перетворення органiзацiї орендарiв Київського орендного торгово-комерцiйного центру "Меблi" у Закрите акцiонерне товариство "Київська фiрма "Меблi". 
В 2001 роцi найменування Товариства було змiнено на Закрите акцiонерне товариство "Євротермiнал".
В 2012 роцi найменування Товариств було змiнено на Публiчне акцiонерне товариство "Євротермiнал" у зв'язку iз приведенням дiяльностi Товариства до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
Таких подiй розвитку, як злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл не було.
В 2016 роцi у зв'язку iз змiною типу Товариства було змiнео найменування з Публiчного акцiонерного товариства "Євротермiнал" на Приватне акцiонерне товариство "Євротермiнал".

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Iнформацiя про укладення  деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних ЦП протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не здiйснювало таких операцiй.

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Загальними зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не заазначається, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
чергові
позачергові

X

Дата проведення
26.04.2018
Кворум зборів
99,96002
Опис
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах акцiонерiв:
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв.
3. Звiт генерального директора про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства за 2017 рiк.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2017 рiк.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2017 року.
6. Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк.
7. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2017 рiк та розмiру рiчних дивiдендiв.
8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом не бiльше одного року.
9. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
10. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї.
11. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради Товариства.
12. Обрання членiв наглядової ради Товариства.
13. Встановлення розмiру винагороди членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов трудових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
14. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.
15. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.
16. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами ревiзiйної комiсiї Товариства.
Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до питань порядку денного, - порядок денний затверджений Наглядовою радою, надходила пропозицiя вiд акцiонера, що володiє бiльше нiж 5% акцiй Товариства щодо кандидатiв у члени Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
Результати розгляду питань порядку денного:
З 1-го питання порядку денного вирiшили:
Обрати лiчильну в складi трьох осiб: Декар О.А., Кримов Ф.В., Честнiйша Л.Ф.
З 2-го питання порядку денного вирiшили:
Обрати головою загальних зборiв Хуторного А.С., секретарем загальних зборiв Трошину О.П.
З 3-го питання порядку денного вирiшили:
Затвердити звiт Генерального директора про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2017 рiк.
З 4-го питання порядку денного вирiшили:
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк.
З 5-го питання порядку денного вирiшили:
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2017 року.
З 6-го питання порядку денного вирiшили:
Затвердити рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2017 рiк.
З 7-го питання порядку денного вирiшили:
Залишити прибуток Товариства за 2017 рiк не розподiленим. Дивiденди за 2017 рiк акцiонерам Товариства не нараховувати i не виплачувати.
З 8-го питання порядку денного вирiшили:
Прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв Генеральним директором Товариства Хуторним А.С., що вчинятимуться Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi в перiод з 26 квiтня 2018 року по 25 квiтня 2019 року включно та якi у вiдповiдностi iз Статутом Товариства та чинним законодавством України вважатимуться значними правочинами, а саме: договорiв перевезення, транспортного експедирування, зберiгання, страхування, доручення, комiсiї, банкiвського рахунку, розпорядження майновими правами iнтелектуальної власностi, лiцензiйних договорiв, договорiв комерцiйної концесiї, договорiв спiльної дiяльностi, мирових угод, договорiв поруки граничною сукупною вартiстю до 1 400 000 000 гривень (одного мiльярду чотириста тисяч гривень 00 копiйок) або еквiваленту вказаної суми в iноземнiй валютi за курсом, встановленим Нацiональним банком України на дату укладення, при цьому вартiсть будь-якого одного такого значного правочину не може перевищувати 700 000 000,00 гривень (сiмсот мiльйонiв гривень 00 копiйок) або еквiваленту вказаної суми в iноземнiй валютi за курсом, встановленим Нацiональним банком України на дату укладення.
З 9-го питання порядку денного вирiшили:
Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення в новiй редакцiї. Уповноважити Голову загальних зборiв Хуторного А.С. та секретаря загальних зборiв Трошину О.П. пiдписати Статут в новiй редакцiї. Уповноважити Генерального директора Хуторного А.С. забезпечити проведення державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї.
З 10-го питання порядку денного вирiшили:
Внести змiни та доповнення до Положень Товариства "Про загальнi збори акцiонерiв", "Про наглядову раду" та "Про Ревiзiйну комiсiю", у зв'язку з їх приведенням у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення в новiй редакцiї.
З 11-го питання порядку денного вирiшили:
Припинити повноваження членiв наглядової ради Товариства: Артюха С.К., Дегоди А.С., Стольнiкова Л.О. в зв'язку з закiнченням строку їх повноважень.
З 12-го питання порядку денного вирiшили:
До складу наглядової ради обранi 
1. Дегода Андрiй Сергiйович, акцiонер.
2. Артюх Сергiй Костянтинович, акцiонер.
3. Стольнiков Леонiд Олiмпiйович, акцiонер.
З 13-го питання порядку денного вирiшили:
Затвердити умови трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради згiдно додатку. Встановити винагороду члену Наглядової ради у розмiрi 150 000,00 щомiсячно. Уповноважити Генерального директора Товариства Хуторного Анатолiя Степановича на пiдписання трудових договорiв з членами Наглядової ради.
З 14-го питання порядку денного вирiшили:
Припинити повноваження членiв ревiзiйної комiсiї Товариства: Лазоренко Ю.Г., Говорухина Р.В., Голованьова Д.В. в зв'язку з закiнченням строку їх повноважень.
З 15-го питання порядку денного вирiшили:
До складу ревiзiйної комiсiї обранi 
1. Говорухiн Роман Валерiйович.
2. Голованьов Дмитро Вячеславович.
3. Лазоренко Юрiй Григорович.
З 16-го питання порядку денного вирiшили:
Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї згiдно додатку. Уповноважити Генерального директора Товариства Хуторного Анатолiя Степановича на пiдписання договорiв з членами ревiзiйної комiсiї.

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

Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X

Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)


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

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

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

X

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

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (зазначити)


Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (зазначити)
Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликалися.

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні
Наглядова рада

X
Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

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

Інше (зазначити)


У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Черговi загальнi збори були проведенi 26.04.2018 р.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Позачерговi загальнi збори не скликалися.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів
3
членів наглядової ради - представників акціонерів
0
членів наглядової ради - незалежних директорів
0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
З питань аудиту

X
З питань призначень

X
З винагород

X
Інше (зазначити)
Комiтети в складi Наглядової ради не створювалися.

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: 

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові
Посада
Незалежний член


Так
Ні
Артюх Сергiй Костянтинович
Голова Наглядової ради

X
Опис:
-
Дегода Андрiй Сергiйович
Член Наглядової ради

X
Опис:
-
Стольнiков Леонiд Олiмпiйович
Член Наглядової ради

X
Опис:
-

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

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги

X
Інше (зазначити)
Мати повну вищу освiту.Мати бездоганну дiлову репутацiю.Не мати непогашеної судимостi, не бути позбавленим права обiймати посади Голови або члена Наглядової ради або займатися дiяльнiстю, пов'язаною з виконанням повноважень Голови або члена Наглядової ради, не бути пiдозрюваним у вчиненнi злочину або притягненим як обвинувачений у кримiнальнiй справi.
X


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

Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
X

Інше (зазначити)


Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Так, у звiтному перiодi було проведено 9 засiдань Наглядової ради.
Загальний опис прийнятий рiшень: скликання та проведення рiчних загальних зборiв 26.04.2018 р.; призначення виконуючого обов'зки генерального директора на перiод вiдпустки генерального директора; обрання аудитора, затвердження умово договору, що укладатиметсья з ним та погодження розмiру оплати його послуг; затвердження умов контракту з генеральним директором, затвердження розмiру винагороди генеральному директору; обрання голови Наглядової ради.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди

X
Інше (запишіть)


Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки
Генеральний директор Хуторний Анатолiй Степанович
Генеральний директор зобов'язаний:
1. Неухильно дотримуватись вимог щодо його дiяльностi на посадi Генерального директора, встановлених чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням.
2. В межах своїх повноважень виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства.
3. Дотримуватися встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями в Товариствi правил та процедур щодо вчинення значних правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв).
4. Надавати Наглядовiй радi Товариства на її запит поточну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, на вимогу Наглядової ради або Загальних зборiв акцiонерiв достроково звiтувати про свої дiї, якщо ним або ними було допущено невиконання чи неналежне виконання обов'язкiв щодо управлiння Товариством або розпорядження його майном.
5. Щорiчно звiтувати перед Наглядовою радою та Загальними зборами акцiонерiв щодо своєї дiяльностi та фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
6. Своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i достовiрну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
7. Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин.
8. Виконувати свої обов'язки особисто. Генеральний директор не має права доручати виконання своїх обов'язкiв iншим особам, крiм випадкiв передбачених законодавством, Статутом, цим та iншими положеннями Товариства.
9. Звертатись до Голови Наглядової ради з приводу необхiдностi скликання та проведення засiдання Наглядової ради або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, виступати на засiданнях Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. 
10. Представляти iнтереси Товариства перед пiдприємствами, установами та органiзацiями будь-якої форми власностi.
11. Дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Генерального директора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. 
12. Виконувати iншi обов'язки передбаченi Статутом, цим та iншими положеннями Товариства.

Опис
Iнформацiя про виконавчий орган (данi про склад колегiального виконавчого органу (за наявностi) емiтента, про проведенi засiдання i порядок прийняття рiшення та загальний опис прийнятих на них рiшень) не надається, тому що у Товариства створено одноосiбний виконавчий орган.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

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

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X

Положення про наглядову раду
X

Положення про виконавчий орган
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X

Положення про акції акціонерного товариства

X
Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
Iншi положення вiдсутнi.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність 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
так
ні
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу
ні
так
так
так
так
Інформація про склад органів управління товариства
так
так
так
так
так
Статут та внутрішні документи
так
ні
так
так
ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
ні
ні
так
так
ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
так
ні
так
так
ні

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

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

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Менше ніж раз на рік

X
Раз на рік

X
Частіше ніж раз на рік

X

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

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Виконавчий орган

X
Інше (зазначити)


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

Так
Ні
З власної ініціативи
X

За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

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

X
Інше (зазначити)


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

№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
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)
1
МАРКА Холдiнг ГмбХ (MARKA Holding GmbH)
АТ26004787
24,9889
2
Палмера Холдiнг ГмбХ (Palmera Holding GmbH)
АТ26004788
24,9889
3
Артюх Сергiй Костянтинович
-
14,91287
4
Дегода Андрiй Сергiйович

14,900929
5
Стольнiков Леонiд Олiмпiйович

15,291906

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

Загальна кількість акцій
Кількість акцій з обмеженнями
Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження
226 100
11 016
вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України", акцiї акцiонерiв, якi не уклали договiр з депозитарною установою, не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi на загальних зборах акцiонерiв Товариства
12.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
До складу Наглядової ради входять лише фiзичнi особи. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акцiонерiв з числа акцiонерiв, осiб, якi представляють їхнi iнтереси (представники акцiонерiв) або незалежних директорiв шляхом кумулятивного голосування, у порядку, встановленому Статутом Товариства та Положенням про Загальнi збори акцiонерiв Товариства. 
Голова Наглядової ради та його заступник обирається членами Наглядової ради з їх числа на засiданнi Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати Голову Наглядової ради, його заступника або особу, яка виконуватиме повноваження Голови Наглядової ради пiд час його вiдсутностi.
Акцiонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замiнити такого представника iншим представником. Для цього акцiонер направляє Товариству письмове повiдомлення про замiну свого представника.
Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разi:
1. Прийняття рiшення Загальними зборами щодо припинення повноважень членiв Наглядової ради у будь-який час i з будь-яких пiдстав.
2. Без ухвалення будь-яких рiшень Загальними зборами у разi настання певних обставин, а саме:
а) за власним бажанням з письмовим повiдомленням Товариства за 2 тижнi;
б) за станом здоров'я (хвороба, що зумовила пiдтверджену у порядку, встановленому чинним законодавством України, тимчасову непрацездатнiсть протягом 4 мiсяцiв поспiль);
в) набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання ним його обов'язкiв (позбавлення волi, судова заборона обiймати певнi посади);
г) у разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;
д) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера;
е) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення вiд члена Наглядової ради - незалежного директора щодо невiдповiдностi вимогам щодо незалежностi, встановлених чинним законодавством України.

Генеральний директор обирається Наглядовою радою з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть, та кандидатури яких вiдповiдають вимогам законодавства, Статуту Товариства та  Положення про Генерального директора. Генеральний директор обирається строком на 3 роки. 
Пiсля закiнчення строку, на який обрано Генерального директора, вiн продовжує виконувати свої повноваження до прийняття Наглядовою радою рiшення щодо припинення його повноважень.
Повноваження Генерального директора можуть бути припиненi достроково у порядку та випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та трудовим контрактом, що укладається з ним. 
Рiшення про припинення повноважень Генерального директора приймається Наглядовою радою на її засiданнi двома третинами голосiв її членiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про обрання Генерального директора або особи, яка виконуватиме його повноваження.

Ревiзiйна комiсiя складається з 3 осiб. До складу Ревiзiйної комiсiї входять Голова та члени Ревiзiйної комiсiї. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами акцiонерiв з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, шляхом кумулятивного голосування, у порядку, встановленому Статутом Товариства та Положенням про Загальнi збори акцiонерiв Товариства. 
Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа, члени Ревiзiйної комiсiї можуть переобирати Голову Ревiзiйної комiсiї. 

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення приватними акцiонерними товариствами не надається згiдно iз ч.8 ст. 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

9) повноваження посадових осіб емітента
Член Наглядової ради в межах своєї компетенцiї та у випадках, передбачених Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства на пiдставi вiдповiдного рiшення Наглядової ради, має право:
1. Дiяти вiд iменi Наглядової ради Товариства, представляти її iнтереси у всiх пiдприємствах, в установах та органiзацiях будь-якої форми власностi.
2. Вирiшувати iншi питання в межах своєї компетенцiї, а також за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.
Голова Наглядової ради в межах, передбачених Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства, має право без рiшення Наглядової ради:
1. Особисто або разом з iншими членами Наглядової ради брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Ревiзiйної комiсiї, при прийняттi рiшень Генеральним директором.
2. Скликати черговi та позачерговi засiдання Наглядової ради.
3. Розподiляти обов'язки серед членiв Наглядової ради, приймати рiшення щодо тимчасового виконання обов'язкiв члена Наглядової ради, у випадку його вiдсутностi, iншим членом Наглядової ради.
4. Видавати доручення членам Наглядової ради в межах їх компетенцiї.
5. Вносити питання на розгляд Наглядової ради. 
6. Брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Наглядової ради.
7. Надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
8. Вчиняти дiї, передбаченi п. 4.8 Положення про Наглядову раду, за умови їх попереднього схвалення Наглядовою радою в межах, встановлених у вiдповiдному рiшеннi Наглядової ради.
Член Наглядової ради в межах, передбачених Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства, має право без рiшення Наглядової ради:
1. Особисто або разом з iншими членами Наглядової ради брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Ревiзiйної комiсiї, при прийняттi рiшень Генеральним директором.
2. Звертатися до Голови Наглядової ради щодо скликання позачергового засiдання Наглядової ради.
3. Вносити питання на розгляд Наглядової ради.
4. Брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Наглядової ради.
5. Надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради. 
6. Вчиняти дiї, передбаченi п. 4.9 Положення про Наглядову раду, за умови їх попереднього схвалення Наглядовою радою в межах, встановлених у вiдповiдному рiшеннi Наглядової ради.

Генеральний директор в межах своєї компетенцiї та у випадках, передбачених Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства, без довiреностi має право:
1. Дiяти вiд iменi Товариства, представляти його iнтереси у всiх пiдприємствах, в установах та органiзацiях будь-якої форми власностi.
2. Укладати господарськi та iншi угоди, вчиняти iншi правочини.
3. Видавати довiреностi.
4. Вiдкривати рахунки в банках.
5. Розпоряджатися коштами та майном Товариства.
6. Укладати трудовi договори з працiвниками Товариства вiдповiдно до чинного законодавства України та з урахуванням галузевих особливостей, передбачених Статутом Товариства, генеральною та галузевими угодами, колективним договором i фiнансовими можливостями пiдприємства.
7. Вiд iменi Товариства пiдписувати колективний договiр та змiни до нього.
8. Вживати до працiвникiв Товариства заохочення та накладати на них стягнення вiдповiдно до законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень Товариства.
9. Видавати накази та iншi акти, давати вказiвки, обов'язковi для всiх пiдроздiлiв та працiвникiв пiдприємства.
10. Звертатись до Наглядової ради з вимогою про скликання Загальних зборiв акцiонерiв, проведення засiдання Наглядової ради або Ревiзiйної комiсiї.
11. Вносити питання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради або Ревiзiйної комiсiї.
12. Приймати участь у Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї.
13. Призначати першого заступника та заступникiв Генерального директора та розподiляти мiж ними обов'язки.
14. Пiдписувати фiнансову та iншу звiтнiсть, подання якої Товариством до вiдповiдних органiв передбачено законодавством та нормативно-правовими документами України. 
15. Отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй Генерального директора, розмiр якої встановлюється Наглядовою радою Товариства. Iнформацiя про iндивiдуальний або сукупний розмiр та форму винагороди Генерального директора оприлюднюється у рiчному звiтi Товариства.
13. Вирiшувати iншi питання в межах своєї компетенцiї, а також за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради.

Голова Ревiзiйної комiсiї в межах своєї компетенцiї та у випадках, передбачених Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства на пiдставi вiдповiдного рiшення Ревiзiйної комiсiї, має право:
1. Дiяти вiд iменi Ревiзiйної комiсiї Товариства, представляти її iнтереси у всiх пiдприємствах, в установах та органiзацiях будь-якої форми власностi.
2. Вiд iменi Ревiзiйної комiсiї звертатись до Генерального директора або Наглядової ради з вимогою про скликання та проведення засiдання Наглядової ради або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Вiд iменi Ревiзiйної комiсiї вносити питання на розгляд Наглядової ради або Генерального директора.
4. Запрошувати на засiдання Ревiзiйної комiсiї осiб, право яких на участь у таких засiданнях встановлено чинним законодавством України, Статутом Товариства та його внутрiшнiми положеннями.
5. Вiд iменi Ревiзiйної комiсiї звертатись до органiв Товариства з приводу надання ними iнформацiї в межах їх компетенцiї.
6. Пiдписувати документи Ревiзiйної комiсiї: протоколи засiдання Ревiзiйної комiсiї, звiти Ревiзiйної комiсiї, запити та вiдповiдi на запити тощо.
7. Вирiшувати iншi питання в межах своєї компетенцiї, а також за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв.
Член Ревiзiйної комiсiї в межах своєї компетенцiї та у випадках, передбачених Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства на пiдставi вiдповiдного рiшення Ревiзiйної комiсiї, має право:
1. Дiяти вiд iменi Ревiзiйної комiсiї Товариства, представляти її iнтереси у всiх пiдприємствах, в установах та органiзацiях будь-якої форми власностi.
2. Вирiшувати iншi питання в межах своєї компетенцiї, а також за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв та Ревiзiйної комiсiї.
Голова Ревiзiйної комiсiї в межах, передбачених Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства, має право без рiшення Ревiзiйної комiсiї:
1. Особисто або разом з iншими членами Ревiзiйної комiсiї брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради, при прийняттi рiшень Генеральним директором.
2. Скликати черговi та позачерговi засiдання Ревiзiйної комiсiї.
3. Розподiляти обов'язки серед членiв Ревiзiйної комiсiї, приймати рiшення щодо тимчасового виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї, у випадку його вiдсутностi, iншим членом Ревiзiйної комiсiї.
4 Видавати доручення членам Ревiзiйної комiсiї в межах їх компетенцiї.
5. Вносити питання на розгляд Ревiзiйної комiсiї. 
6. Брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Ревiзiйної комiсiї.
7. Надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Ревiзiйної комiсiї.
8. Вчиняти дiї, передбаченi п. 4.4 цього Положення, за умови їх попереднього схвалення Ревiзiйною комiсiєю в межах, встановлених у вiдповiдному рiшеннi Ревiзiйної комiсiї.
Член Ревiзiйної комiсiї в межах, передбачених Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства, має право без рiшення Ревiзiйної комiсiї:
1. Особисто або разом з iншими членами Ревiзiйної комiсiї брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради, при прийняттi рiшень Генеральним директором.
2. Звертатися до Голови Ревiзiйної комiсiї щодо скликання позачергового засiдання Ревiзiйної комiсiї.
3. Вносити питання на розгляд Ревiзiйної комiсiї.
3. Брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Ревiзiйної комiсiї.
4. Надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Ревiзiйної комiсiї. 
5 Вчиняти дiї, передбаченi п. 4.5 цього Положення, за умови їх попереднього схвалення Ревiзiйною комiсiєю в межах, встановлених у вiдповiдному рiшеннi Ревiзiйної комiсiї.
Голова та члени Ревiзiйної комiсiї пiд час проведення перевiрки та/або ревiзiї мають право доступу у службовi примiщення Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв для з'ясування питань, пов'язаних з перевiркою або ревiзiєю, у супроводi вiдповiдальних осiб.

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



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейовані іменні
МАРКА Холдiнг ГмбХ (MARKA Holding GmbH)
АТ26004787
1010, Австрiя, м. Вiдень, Франц-Йозефс-Кай 33/7/10
56 500
24,9889
56 500
0
Палмера Холдiнг ГмбХ (Palmera Holding GmbH)
АТ26004788
1140, Австрiя, м. Вiдень, Розенталгассе 13а/поверх 12
56 500
24,9889
56 500
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні
Артюх Сергiй Костянтинович
26 433
11,6908
26 433
0
Дегода Андрiй Сергiйович
26 406
11,6789
26 406
0
Стольнiков Леонiд Олiмпiйович
27 290
12,0699
27 290
0
Усього
193 129
85,4174
193 129
0
X. Структура капіталу

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
акцiї простi iменнi
226 100
3,75
Згiдно iз Статутом Товариства:
5.	ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦIОНЕРIВ ТОВАРИСТВА
5.1.	Особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства, є акцiонерами Товариства.
5.2.	Кожна акцiя надає акцiонеру - її власнику однакову сукупнiсть прав, включаючи права: 
5.2.1.	У порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальнi збори Товариства, брати участь в управлiннi Товариством, що включає в себе права:
5.2.1.1.	Особисто або через свого представника брати участь та голосувати на Загальних зборах Товариства з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальнi збори Товариства. Довiреностi на участь та голосуваннi на Загальних зборах Товариства видаються акцiонерами Товариства їх представникам у порядку, передбаченому чинним законодавством України. 
5.2.1.2.	Ознайомлюватись з документами, необхiдними для прийняття рiшень на Загальних зборах Товариства.
5.2.1.3.	Вимагати вiд Товариства iнформацiю про включення акцiонера у перелiк осiб, якi мають право на участь у Загальних зборах Товариства.
5.2.1.4.	Надавати пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв Товариства.
5.2.1.5.	Вносити пропозицiї щодо кандидатiв до органiв Товариства у кiлькостi, що не перевищує кiлькiсний склад вiдповiдних органiв. Акцiонер - фiзична особа має право запропонувати свою кандидатуру для обрання до складу органiв Товариства.
5.2.2.	Крiм зазначених у п.5.2.1 Статуту прав, акцiонер або акцiонери, якi у сукупностi володiють 10 та бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальнi збори Товариства, мають право:
5.2.2.1.	Вимагати вiд Наглядової ради Товариства скликання позачергових Загальних зборiв Товариства. У випадку не прийняття Наглядовою радою рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв Товариства або прийняття Наглядовою радою рiшення про вiдмову у скликаннi позачергових Загальних зборiв Товариства на вимогу акцiонера або акцiонерiв, якi у сукупностi володiють 10 та бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства, такi акцiонери мають право самостiйно скликати та проводити Загальнi збори Товариства.
5.2.2.2.	Оскаржувати до суду вiдмову Наглядової ради Товариства щодо скликання позачергових Загальних зборiв Товариства на їх вимогу.
5.2.2.3.	Призначати представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв та їх представникiв для участi Загальних зборах акцiонерiв Товариства, проведенням Загальних зборiв Товариства, голосуванням та пiдбиттям пiдсумкiв.
5.2.2.4.	Вимагати вiд Товариства проведення аудиторської перевiрки та/або спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйною комiсiєю.
5.2.2.5.	Отримувати вiд Товариства вiдшкодування витрат на проведення аудиторської перевiрки за умови прийняття Загальними зборами Товариства рiшення про вiдшкодування таких витрат.
5.2.3.	Оскаржувати до суду вiдмову у включеннi пропозицiй акцiонера до проекту порядку денного Загальних зборiв Товариства та/або оскаржувати рiшення Загальних зборiв Товариства у порядку та строки, встановленi чинним законодавством України.
5.2.4.	 Акцiонери Товариства мають iншi права щодо їх участi в управлiннi Товариством, передбаченi чинним законодавством України.
5.2.5.	Акцiонери Товариства мають право отримувати дивiденди у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.
5.2.6.	Акцiонери Товариства мають право отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства в обсязi та порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.
5.2.7.	Акцiонери Товариства мають право вiльно розпоряджатись належними їм акцiями, зокрема, продавати, дарувати чи iншим чином вiдчужувати належнi їм акцiї у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Акцiонери не мають переважного права придбавати акцiї, що пропонуються їх власником до вiдчуження третiй особi, у випадках та порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.
5.2.8.	Акцiонери Товариства мають право переважне право придбавати у процесi приватного розмiщення простi акцiї пропорцiйно частцi належних вiдповiдному акцiонеру простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй, якщо Загальними зборами не буде прийнято рiшення про невикористання такого права у порядку, встановленому чинним законодавством України.
5.2.9.	Акцiонери Товариства мають право прийняти оферту щодо продажу акцiй особi, яка придбала 50 та бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України.
5.2.10.	Акцiонери Товариства мають право прийняти пропозицiю Товариства щодо продажу акцiй Товариству за їх ринковою вартiстю у порядку та строки, встановленi чинним законодавством України.
5.2.11.	Акцiонери Товариства мають право вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцiй у випадках, порядку та строки, встановленi чинним законодавством України.
5.2.12.	Акцiонери Товариства мають право одержати, у разi лiквiдацiї Товариства, частину вартостi майна (у грошовiй або iншiй формi) Товариства, пропорцiйну частцi акцiонера у статутному капiталi Товариства.
5.2.13.	Отримати акцiї або частки в статутних капiталах товариств-правонаступникiв, у випадку злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства.
5.2.14.	Реалiзовувати iншi права, встановленi чинним законодавством України та цим Статутом. 
5.3.	Акцiонери Товариства мають право укласти мiж собою договiр щодо реалiзацiї прав на акцiї та/або прав за акцiями. Такий договiр укладається в письмовiй формi у порядку, визначеному чинним законодавством України.
5.4.	Акцiонери Товариства зобов'язанi: 
5.4.1.	Дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства.
5.4.2.	Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю.
5.4.3.	Оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та способами, що передбаченi Статутом Товариства та рiшенням про емiсiю акцiй.
5.4.4.	Не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.
5.4.5.	Виконувати iншi обов'язки, встановленi Статутом та чинним законодавством України. 
5.5.	На Товариство не поширюються вимоги статей 65 та 65-3 Закону України "Про акцiонернi товариства".
Вiсутнi
XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30.12.1999
988/10/1/99
Управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй областi
UA1007861008
Акція проста документарна іменна
Документарні іменні
3,75
226 100
847 875
100
Опис
Торгiвля акцiями Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю акцiй № 988/10/1/99, дата реєстрацiї 30.12.1999 р., видане Управлiнням ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй областi втратило чиннiсть
05.11.2010
589/10/1/10
Територiальне управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй областi
UA4000101554
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
3,75
226 100
847 875
100
Опис
Торгiвля акцiями Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю акцiй № 589/10/1/10, дата реєстрацiї 2010 р., видане Територiальним управлiнням ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй областi в зв'язку iз дематерiалiзацiєю акцiй Товариства втратило чиннiсть.
05.11.2010
589/10/1/10
Центральний територiальний департамент НКЦПФР
UA4000101554
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
3,75
226 100
847 875
100
Опис
Торгiвля акцiями Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю акцiй № 589/10/1/10, дата реєстрацiї 2010 р., 30.03.2012 р. видане  Центральним територiальним департаментом НКЦПФР у зв'язку iз змiною найменування Товариства втратило чиннiсть.
05.11.2010
589/10/1/10
Центральний територiальний департамент НКЦПФР
UA4000101554
Акція проста документарна іменна
Бездокументарні іменні
3,75
226 100
847 875
100
Опис
Торгiвля акцiями Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв включення цiнних паперiв Товариства в лiстинг на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю акцiй № 589/10/1/10, дата реєстрацiї 2010 р.,  видане  13.06.2016 р. Центральним територiальним департаментом НКЦПФР у зв'язку iз змiною найменування Товариства, а саме: змiна типу товариства з публiчного на приватне.

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Міжнародний ідентифікаційний номер
Кількість акцій у випуску (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)
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
2
3
4
5
6
7
8
05.11.2010
589/10/1/10
UA4000101554
226 100
847 875
215 084
0
0
Опис:
Обмеження вiдсутнi.


XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн)
Орендовані основні засоби (тис. грн)
Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
341
274
0
0
341
274
  будівлі та споруди
11
2
0
0
11
2
  машини та обладнання
39
16
0
0
39
16
  транспортні засоби
55
37
0
0
55
37
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
236
219
0
0
236
219
2. Невиробничого призначення:
45 689
44 018
0
0
45 689
44 018
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
45 689
44 018
0
0
45 689
44 018
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
46 030
44 292
0
0
46 030
44 292
Опис
Встановлений Товариством очiкуваний термiн корисного використання об'єктiв основних засобiв за основними групами наступний: нерухомiсть - 50 рокiв; автомобiлi - 10 рокiв; меблi - 5 рокiв; комп'ютери i монiтори - 5 рокiв; офiсна технiка - 5 рокiв; мобiльнi телефони - 5 рокiв; iнше - 5 рокiв.
Станом на 31.12.2018 р. залишкова вартiсть основних засобiв складає 44524 тис. грн., первiсна вартiсть основних засобiв - 88089 тис. грн., ступiнь їх зносу - 49,46 %,  сума нарахованого зносу - 43565 тис. грн. 
Ступiнь використання основних засобiв - використовуються на 100 % у статутнiй дiяльностi Товариства.
Суттєвих змiни у вартостi основних засобiв не було.
Обмеження на використання майна Товариства вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
18 235,9
24 645,2
Статутний капітал (тис.грн)
847,9
847,9
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
847,9
847,9
Опис
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року).
Висновок
Вартiсть чистих активiв Товариства перевищує розмiр статутного капiталу, це свiдчить про їх достатнiсть та вiдповiдає вимогам ст. 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
1 809
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
49 548,9
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
51 357,9
X
X
Опис
Станом на 31.12.2018 р. сума поточних зобов'язань складала 51357,9 тис. грн., в т.ч.:
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 11628 тис. грн.;
- за розрахунками з бюджетом - 1809тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування - 43,5 тис.грн.;
- поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi -647,464 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання - 37230 тис. грн.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
2029
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.10.2013
Міжміський код та телефон
(044) 591-04-04
Факс
(044) 591-04-04
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис
Депозитарiй, який надає депозитарнi послуги з обслуговування випуску цiнних паперiв Товариства. Дiє на пiдставi Правил Центрального депозитарiю України, затверджених рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" (протокол вiд 04.09.2013 № 4) та зареєстрованих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (рiшення вiд 01.10.2013 № 2092).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АРТ-КАПIТАЛ Кастодi"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
30784585
Місцезнаходження
03151, України, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ 263455
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
12.10.2013
Міжміський код та телефон
044-490-51-83
Факс
044-490-51-83
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть Депозитарної установи
Опис
Обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЛАГМА" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
20039843
Місцезнаходження
01103, Україна, м. Київ, вул. Кiквiдзе, 18-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
0104
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторская палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.01.2001
Міжміський код та телефон
(044) 234-96-89
Факс
(044)234-96-77
Вид діяльності
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту
Опис
Проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк.



ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
2019.01.01
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "ЄВРОТЕРМIНАЛ"
за ЄДРПОУ
01554901
Територія
м.Київ, Оболонський р-н
за КОАТУУ
8038000000
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
 
за КВЕД
68,20
Середня кількість працівників, осіб: 24
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 04073, м.Київ, вул. Марка Вовчка, 18-А, (44) 494-35-46

1. Баланс
на 31.12.2018 p.
Форма №1-м
Код за ДКУД
1801006
Актив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи



Незавершені капітальні інвестиції
1005
269606,9
0
Основні засоби
1010
46039,1
44292,4
    первісна вартість
1011
85387,2
87869,2
    знос
1012
(39348,1)
(43576,8)
Довгострокові біологічні активи 
1020
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
1030
0
10
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
315646
44302,4
II. Оборотні активи



Запаси:
1100
51,1
16424,2
    у тому числі готова продукція
1103
0
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
1125
216,3
294,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
1135
300,5
300,5
    у тому числі з податку на прибуток
1136
301
300
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
49170,7
5604,5
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
641,9
1675
Витрати майбутніх періодів
1170
258,2
258,3
Інші оборотні активи
1190
58913,4
793,4
Усього за розділом II
1195
109552,3
25350
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
425198,3
69652,4

Пасив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
847,9
847,9
Додатковий капітал
1410
3372,1
3372,1
Резервний капітал
1415
725,6
725,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
19699,6
13290,3
Неоплачений капітал
1425
(0)
(0)
Усього за розділом I
1495
24645,2
18235,9
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення
1595
353549,6
402,3
III. Поточні зобов'язання



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
1334,2
7553,7
    розрахунками з бюджетом
1620
1781,3
2105,3
    у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
    розрахунками зі страхування
1625
0
43,5
    розрахунками з оплати праці
1630
0
647,4
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Інші поточні зобов'язання
1690
43888,1
40664,3
Усього за розділом III
1695
47003,6
51014,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Баланс
1900
425198,3
69652,4

2. Звіт про фінансові результати
за 2018 р.
Форма №2-м
Код за ДКУД
1801007
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
47007
40635
Інші операційні доходи
2120
454481,8
102
Інші доходи
2240
0
0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
2280
501488,8
40737
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
(42371,7)
(26656)
Інші операційні витрати
2180
(465526,4)
(7659)
Інші витрати
2270
(0)
(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
2285
(507898,1)
(34315)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
2290
-6409,3
6422
Податок на прибуток
2300
(0)
(1156)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)
2350
-6409,3
5266

Керівник				Хуторний Анатолiй Степанович

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

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Вид інформації
1
2
3
26.04.2018
27.04.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.04.2018
27.04.2018
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів


