Титульний аркуш
06.04.2020
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 241

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

(підпис)

Кошовець М.В.

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2019 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00206109
4. Місцезнаходження: 93411, Україна, Луганська обл., мiсто Сєвєродонецьк, проспект
Гвардiйський, будинок 32
5. Міжміський код, телефон та факс: (06452) 2-85-20, (06452) 2-85-19
6. Адреса електронної пошти: fin@orghim.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 31.03.2020, протокол засiдання Наглядової
ради №6/2020
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури
фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://orghim.ua/ru/
company/godovoi-o
tchet/richna-informa
tsiia

06.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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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:
п.2 - Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня у зв'язку з
тим, що вона не входить до складу рiчної iнформацiї приватного акцiонерного товариства,
щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю, вiдповiдно
до дiючої редакцiї Положення 2826;
п.3 - Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах вiдсутнi у зв'язку з тим, що
емiтент не приймає участi в iнших юридичних особах;
п.4 - Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня у зв'язку з тим, що вона не
входить до складу рiчної iнформацiї приватного акцiонерного товариства, щодо iнших
цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю, вiдповiдно до дiючої
редакцiї Положення 2826;
п.5 - Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня у зв'язку з тим, що рейтингова оцiнка
емiтента або цiнних паперiв емiтента не проводилась;
п.8 - Iнформацiя про штрафнi санкцiї емiтента вiдсутня у зв'язку з тим, що органами державної
влади штрафнi санкцiї до емiтента у звiтному перiодi не застосовувались;
п.10 пп.2 - iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим
особам емiтента в разi їх звiльнення вiдсутня у зв'язку з тим, що вона не входить до складу

рiчної iнформацiї приватного акцiонерного товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм
акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю, вiдповiдно до дiючої редакцiї Положення
2826;
п.11 пп.3 - iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних
цiнних паперiв емiтентом вiдсутня у зв'язку з тим, що емiтент не укладав деривативи та не
вчиняв правочини щодо похiдних цiнних паперiв;
п.11 пп.4 - посилання на власний кодекс корпоративного управлiння вiдсутнє у зв'язку з тим,
що емiтент не має власного кодексу корпоративного управлiння;
- посилання на кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб
або iнший кодекс корпоративного управлiння вiдсутнє у зв'язку з тим, що емiтент їх не
застосовує;
- iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi
законодавством вимоги вiдсутня у зв'язку з тим, що емiтент не застосовує практику
корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги;
п.13 - iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких
стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй вiдсутня у зв'язку з тим,
що такi змiни у звiтному перiодi не вiдбувались;
п.14 - iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть
прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй вiдсутня
у зв'язку з тим, що вона не входить до складу рiчної iнформацiї приватного акцiонерного
товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю,
вiдповiдно до дiючої редакцiї Положення 2826;
п.15 - 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 вiдсутня у зв'язку з тим, що
вона не входить до складу рiчної iнформацiї приватного акцiонерного товариства, щодо iнших
цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю, вiдповiдно до дiючої
редакцiї Положення 2826;
п.17 пп.2 - iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня у зв'язку з тим, що у звiтному перiодi
облiгацiї не випускались;
п.17 пп.3 - iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутня у зв'язку з тим, що
у звiтному перiодi iншi цiннi папери емiтентом не випускались;
п.17 пп.4 - iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня у зв'язку з тим, що у
звiтному перiодi похiднi цiннi папери емiтентом не випускались;
п.17 пп.5 - iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня у зв'язку з
тим, що у звiтному перiодi таке забезпечення не надавалось;
п.17 пп.6 - iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду
вiдсутня у зв'язку з тим, що емiтент у звiтному перiодi не придбавав власнi акцiї;
п.18 - звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств,
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта)
житлового будiвництва) вiдсутнiй у зв'язку з тим, що вiн не входить до складу рiчної
iнформацiї приватного акцiонерного товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй,
якого не здiйснено публiчну пропозицiю, вiдповiдно до дiючої редакцiї Положення 2826;
п.19 - iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй)
такого емiтента вiдсутня у зв'язку з тим, що у емiтента вiдсутнi цiннi папери, крiм акцiй;
п.21 - 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 вiдсутня на пiдставi даних реєстру, наданого НДУ;
п.24 пп.4 - iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня
у зв'язку з тим, 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;
п.24 пп.5 - iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня у зв'язку з тим, 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;
п.25 - iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв вiдсутня у зв'язку з тим, що вона не входить до складу рiчної iнформацiї
приватного акцiонерного товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не
здiйснено публiчну пропозицiю, вiдповiдно до дiючої редакцiї Положення 2826;
п.26 - iнформацiя про вчинення значних правочинiв вiдсутня у зв'язку з тим, що вона не
входить до складу рiчної iнформацiї приватного акцiонерного товариства, щодо iнших
цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю, вiдповiдно до дiючої
редакцiї Положення 2826;
п.27 - iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, вiдсутня
у зв'язку з тим, що вона не входить до складу рiчної iнформацiї приватного акцiонерного
товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю,
вiдповiдно до дiючої редакцiї Положення 2826;
п.28 - iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз
заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, вiдсутня у зв'язку
з тим, що вона не входить до складу рiчної iнформацiї приватного акцiонерного товариства,
щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю, вiдповiдно
до дiючої редакцiї Положення 2826;
п.31 - рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) вiдсутня у
зв'язку з тим, що вона не входить до складу рiчної iнформацiї приватного акцiонерного
товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю,
вiдповiдно до дiючої редакцiї Положення 2826;
п.33 - iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами
(учасниками) такого емiтента, вiдсутня у зв'язку з тим, що товариство нею не володiє;
п.34 - iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є
незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом, вiдсутня у зв'язку з їх вiдсутнiстю;
п.36-45 - iнформацiя вiдсутня у зв'язку з тим, що товариство не випускало iпотечнi облiгацiї,
iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А 01 №000683
3. Дата проведення державної реєстрації
07.03.1996
4. Територія (область)
Луганська обл.
5. Статутний капітал (грн)
108021,6
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)
1010
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
71.12 - Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного
консультування у цих сферах
43.99 - Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н.в.i.у.
85.32 - Професiйно-технiчна освiта
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "ПУМБ"
2) МФО банку
334851
3) Поточний рахунок
UA833348510000026007962499478
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
АТ "ПУМБ"
5) МФО банку
334851
6) Поточний рахунок
UA833348510000026007962499478
15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів
емітента
1) Найменування
Московська фiлiя ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ"
2) Місцезнаходження
Російська Федерація, 12705, мiсто Москва, вулиця Петрiвка, будинок 26, будiвля 2
3) Опис
Московська фiлiя ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ" дiє на територiї Росiйської
Федерацiї з 2001 року на пiдставi Положення про фiлiю для можливостi розширення спiвпрацi з
iноземними замовниками, збiльшення обсягiв виконання робiт та надання послуг.
1) Найменування

Захiдно-Казахстанська фiлiя ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ"
2) Місцезнаходження
Казахстан, 09000, мiсто Уральськ, вулиця Жукова, будинок 1, офiс 402
3) Опис
Захiдно-Казахстанська фiлiя ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ" дiє на територiї
Республiки Казахстан з 2002 року на пiдставi Положення про фiлiю для розширення спiвпрацi з
казахстанськими замовниками, збiльшення обсягiв виконання робiт та надання послуг.
1) Найменування
Представництво ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ" в Республiцi Бiлорусь
2) Місцезнаходження
Білорусь, 20000, мiсто Мiнськ, вулиця Воронянського, будинок 58/89, офiс 4/3
3) Опис
Представництво ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ" в Республiцi Бiлорусь дiє з
2016 року на територiї Республiки Бiлорусь на пiдставi Положення про представництво з метою
розширення спiвпрацi з бiлоруськими замовниками та збiльшення обсягiв виконання робiт та
надання послуг. У звiтному роцi подовжено термiн дiїї представництва на наступнi 3 роки.

16. Судові справи емітента
№
з/п
1

Номер справи
No4-10-1909/1

Найменування
суду
Економiчний суд
мiста Ташкента
Республiка
Узбекистан

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

Приватне
акцiонерне
товариство
"СЄВЄРОДОНЕЦЬ
КИЙ ОРГХIМ"

Компанiя "ENTER
Engineering Pte.
Ltd."

ТОВ "Лукойл
Узбекистан
Оперейтiнг
Компанi"

Про стягнення основного боргу
у сумi 671524,20 доларiв США,
неустойки в розмiрi 278551,81
доларiв США, вiдсоткiв за
користування грошовими
коштами в розмiрi 33160,52
доларiв США, а також судових
витрат

Стан розгляду
справи
Позовнi вимоги
задоволенi
частково

Примітки:
Прийнято рiшення про стягнення суми основного боргу в розмiрi 671524,20 доларiв США, пенi в розмiрi 107443,72 доларiв США, держмита в розмiрi 9755,74 доларiв
США i сплачених позивачем поштових витрат у розмiрi 16218 узбецьких сум
2
No4-10-1902/2
Економiчний суд
Приватне
Компанiя "ENTER
ТОВ "Лукойл
Про стягнення основного боргу Позовнi вимоги
92
мiста Ташкента
акцiонерне
Engineering Pte.
Узбекистан
у розмiрi 110701,45 доларiв
задоволенi
Республiка
товариство
Ltd."
Оперейтiнг
США, суми пенi в розмiрi
Узбекистан
"СЄВЄРОДОНЕЦЬ
Компанi"
29810,30 доларiв США,
КИЙ ОРГХIМ"
вiдсоткiв за користування
грошовими коштами в розмiрi
14373,33 доларiв США
Примітки:
Прийнято рiшення про стягнення суми основного боргу в розмiрi 110701,45 доларiв США, пенi в розмiрi 29810,30 доларiв США, держмита в розмiрi 3097,70 доларiв
США, сплачених позивачем поштових витрат у розмiрi 16218 узбецьких сум

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
У звiтному перiодi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв змiни в органiзацiйнiй структурi
товариства не вiдбувались.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу товариства становить 987 осiб,
середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 20 осiб,
чисельнiсть працiвникiв, якi працiюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 33
особи.
Фонд оплати працi за звiтний перiод склав 138 185 тис.грн., за попереднiй - 134 084 тис.грн.
Вiдносно попереднього перiоду фонд оплати працi збiльшився у зв'язку iз збiльшенням
чисельностi працiвникiв та розмiрiв заробiтної плати. У товариствi працюють 40 осiб з
особливими потребами. Вiдповiднiсть рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам
товариства забезпечується завдяки проведенню навчання та пiдвищенню їх квалiфiкацiї
вiдповiдно до вимог СТАНДАРТУ ПIДПРИЄМСТВА 01.08 "Порядок навчання працiвникiв
пiдприємства".
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 приймає участi у будь-яких об'єднаннях 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 проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами,
установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Товариство веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до вимог Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. № 996-XIV, а також
положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених на виконання Закону про
бухоблiк, з урахуванням змiн i доповнень. Облiкова полiтика товариства на звiтний рiк
затверджена наказом Голови правлiння №2 вiд 02.01.2019р. Бухгалтерський облiк ведеться
вiдповiдно до плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та

господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, що затверджений наказом Мiнiстерства
фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. № 291 з урахуванням змiн та доповнень, а також Iнструкцiї
щодо застосування плану рахункiв.
Опис обраної облiкової полiтики товариства:
- оцiнка запасiв (матерiалiв, сировини (палива), товарiв) при вiдпуску у виробництво або iншому
вибуттi здiйснюється методом FIFO;
- нарахування амортизацiї основних засобiв i нематерiальних активiв здiйснюється
прямолiнiйним методом;
- вартiсна межа предметiв, якi враховуються у складi малоцiнних необоротних матерiальних
активiв, встановлена в розмiрi 6000,00 грн. (без урахування ПДВ). Амортизацiя МНМА
нараховується в розмiрi 100% вартостi активiв в першому мiсяцi їх використання;
- лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв i нематерiальних активiв прийнята рiвною 0
(нуль) гривень;
- переоцiнка основних засобiв з нульовою балансовою вартiстю не проводиться;
- облiк транспортно-заготiвельних витрат здiйснюється за методом прямого включення
зазначених витрат до собiвартостi придбаних запасiв;
- оцiнка ступеня завершеностi операцiї з надання робiт (послуг) здiйснюється шляхом вивчення
виконаної роботи; в бухгалтерському облiку доходи вiдображаються в звiтному перiодi пiсля
пiдписання акту здачi-приймання виконаних робiт (послуг);
- вiдповiдно до розробленого положення про вiдрядження в якостi пiдтверджуючих документiв
застосовуються посвiдчення про вiдрядження, за вiдсутнiстю - наказ про вiдрядження;
- встановлено з 01.01.19 по 31.12.19 розмiр добових на вiдрядження в межах України в сумi
417,30 грн. за кожний день вiдрядження, при вiдрядженнi за межi України розмiр добових
встановлюється iндивiдуально для кожного працiвника;
- вiдшкодовуються в межах фактичних витрат вiдрядженого працiвника витрати на проїзд (до
мiсця вiдрядження i назад, по мiсцю вiдрядження, в тому числi на орендованому транспортi на
пiдставi оригiналiв проїзних документiв i пiдпису керiвника виробничого пiдроздiлу,
пiдтверджуючого виробничу необхiднiсть проїзду по мiсцю вiдрядження), витрати на послуги
зв`язку (при наявностi оригiналiв розрахункових документiв та пiдтвердженнi доцiльностi
понесених витрат i зв`язку їх з виробничою дiяльнiстю пiдписом керiвника виробничого
пiдроздiлу), витрати на придбання необхiдних засобiв iндивiдуального та колективного захисту
(з урахуванням специфiки виконуваних робiт на об`єктах вiдповiдно до дiючих на пiдприємствi
замовника норм та правил з охорони працi при наданнi оригiналiв документiв, пiдтверждуючих
факт придбання);
- витрати на ремонт, модернiзацiю, добудову, дообладнання та iншi види полiпшень основних
засобiв вiдносяться на збiльшення балансової вартостi основних засобiв;
- бухгалтерський облiк головного пiдприємства i фiлiй, якi йому належать
(Захiдно-Казахстанська фiлiя, Республiка Казахстан i Московська фiлiя, Росiйська Федерацiя),
ведеться окремо; бухгалтерський облiк фiлiй ведеться вiдповiдно до законодавства країн за
мiсцем їх знаходження та в грошових одиницях вiдповiдно;
- доходи, отриманi фiлiєю, визнаються в сумi виручки вiд дiяльностi всiх вiддiлень, що
знаходяться на територiї кожної окремо взятої iноземної держави. Сума виручки фiлiї
визначається як сума всiх договорiв, укладених фiлiєю вiд iменi головного пiдприємства;
грошовi кошти за вищевказаними договорами повиннi надходити на розрахунковий рахунок
фiлiї;
- витрати всiх вiддiлень, що знаходяться на територiї кожної окремо взятої iноземної держави,
враховуються у фiлiї, що знаходиться на територiї цiєї держави;
- податкова база i сума податкiв розраховуються окремо по кожнiй фiлiї з урахуванням
отриманих доходiв i понесених витрат;
- сплата податку на прибуток здiйснюється за мiсцем отримання доходу;
- згiдно з положеннями вiдповiдних мiжнародних договорiв про уникнення подвiйного

оподаткування (п.4 ст.7) застосовується метод пропорцiйного розподiлу витрат при вiднесеннi
на вiдрахування фiлiями управлiнських i загальноадмiнiстративних витрат головного
пiдприємства. При використаннi даного методу сума управлiнських i загальноадмiнiстративних
витрат визначається як добуток суми таких витрат i розрахункового показника. Розрахунковий
показник, необхiдний для визначення суми таких витрат, обчислюється за способом
спiввiдношення суми сукупного рiчного доходу, отриманого пiдприємством вiд здiйснення
дiяльностi вiдповiдної фiлiї, до загальної суми сукупного рiчного доходу пiдприємства в цiлому
за вiдповiдний податковий перiод;
- для цiлей визначення податкових зобов'язань з податкiв i зборiв (в тому числi митних
платежiв) протягом всього часу доби застосовується офiцiйний курс гривнi до iноземних валют i
курсу банкiвських металiв, установлений НБУ, який дiє на 0 годин вiдповiдних дiб;
- при визначеннi прибутку фiлiї згiдно ст.7 Угоди мiж урядом Росiйської Федерацiї i урядом
України про уникнення подвiйного оподаткування доходiв i майна та попередження податкових
ухилень вiд сплати податкiв вiд 08.02.1995г., включаються прямi витрати, понесенi для цiлей
фiлiї, включаючи витрати на оплату працi i витрати на вiдрядження, незалежно вiд того,
понесенi цi витрати для цiлей пiдприємства в РФ або за її межами за переданими даними з
головної органiзацiї у вiдомостях облiку. Застосовується курс валют, встановлений ЦБ РФ на
останнє число кожного мiсяця звiтного перiоду.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму ек спорту, 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 як що 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 займає провiднi позицiї на ринку iнжинiрингових послуг, а також спецiалiзованих
послуг з iнженерно-технiчного супроводу будiвництва та реконструкцiї об'єктiв хiмiчної,
нафтохiмiчної та нафтогазопереробної галузей промисловостi. Товариство виконує роботи та
надає послуги з проєктування; з розробки технiчної документацiї; будiвельно-монтажнi,
ремонтнi та пусконалагоджувальнi роботи; консультацiйнi послуги; з пiдбору обладнання та
його експлуатацiї; проєктно-вишукувальнi, науково-технiчнi та дослiдницькi роботи; з
дослiдження, обстеження, будiвництва, реконструкцiї, ремонту технологiчних установок,
устаткування i трубопроводiв, сховищ, резервуарiв, магiстральних нафтогазопроводiв, кабельної
мережi зв'язку та iнших комунiкацiй, а також будiвель i споруд рiзного призначення; з розробки
планiв лiквiдацiї аварiй; з автоматизацiї виробництв та установок; з авторського нагляду за
будiвництвом об'єктiв та послуги з теоретичної пiдготовки та стажування експлуатацiйного
персоналу замовникiв пiд час та пiсля виконання робiт, послуг.
Загальний обсяг чистого доходу товариства вiд виконання робiт та надання послуг за звiтний
перiод склав 369 836 тис.грн., що менше в порiвняннi з минулим роком на 119 109 тис.грн. З
них 228 132 тис.грн. (61,68 % вiд загального обсягу) - вiд виконання комплексу пiдготовчих i

пусконалагоджувальних робiт (з технологiї, механiки, систем КВП i АСУ, електротехнiчних
пристроїв, розробки експлуатацiйно-технiчної документацiї), 28 347 тис.грн. (7,67 % вiд
загального обсягу) - вiд надання послуг з будiвельного контролю та надзору за монтажем, 26 786
тис.грн. (7,25 % вiд загального обсягу) - вiд послуг з технiчного супровiду технологiчного
процесу.
Роботи у звiтному перiодi виконувались на об'єктах нафтопереробної, газовидобувної, хiмiчної,
нафтохiмiчної та iнших галузей промисловостi.
Протягом звiтного перiоду працiвники товариства виконували роботи (послуги) на виробничих
об'єктах, що знаходяться на територiї України, Бiлорусi, Росiї, Казахстану, Сербiї та Естонiї.
Частка експорту в загальному обсязi виконаних робiт (послуг) становить 99,75 % (368 926
тис.грн.). На територiї Росiї виконано робiт (послуг) на суму 229 958 тис.грн. (62,18 % вiд
загального обсягу), на територiї Казахстану - на суму 121 385 тис. грн. (32,82 % вiд загального
обсягу), на територiї України - на суму 911 тис.грн. (0,25 % вiд загального обсягу).
Враховуючи основний вид дiяльностi товариства (iнжинiринговi послуги) основними ринками
збуту робiт та послуг для нього є пiдприємства хiмiчної, нафтохiмiчної та нафтогазопереробної
галузей промисловостi. Тому i розвиток товариства вiдбувається в залежностi вiд стану та
потреб цих галузей. Задля розширення ринку збуту робiт (послуг) товариство постiйно приймає
участь у тендерах i конкурсах, у мiжнародних галузевих конференцiях та виставках, проводить
переговори з дiючими та потенцiйними замовниками робiт (послуг). Серед основних замовникiв
у звiтному перiодi - ВАТ "Нафтан" (Бiлорусь), EuroChem Terminal Sillamae AS (Естонiя), ТОВ
"ПетроКазахстан Ойл Продактс" (Казахстан), ТОВ "Атирауський нафтопереробний завод"
(Казахстан), АТ "СНПС-Актобемунайгаз" (Казахстан), АТ "Транснацiональна компанiя
"Казхром" (Казахстан), IMPaC OFFSHORE ENGINEERING Gmbh (Нiмеччина), ТОВ
"ТехIнновацiї" (Росiя) та iншi. З огляду на сучаснi потреби ринку iнжинiринга товариство
активно розвиває новi види послуг - управлiння проєктами та цифровiзацiю.
Основнi ризики в дiяльностi товариства:
- полiтичнi (нестабiльнiсть у взаємовiдносинах країн),
- ринковi (змiна кон'юнктури ринку, падiння попиту на послуги товариства),
- мiграцiйнi (введення вiзового режиму, спецiальних дозволiв, iнше),
- комерцiйнi (зрив термiнiв виконання робiт iншими пiдрядниками, змiна календарного плану
виконання робiт на об'єктi замовника, несплата або несвоєчасна сплата замовником за виконанi
роботи (послуги),
- валютнi (коливання курсiв валют),
- цiновi (непередбаченi фiнансовi втрати при виконаннi договiрних робiт) тощо.
Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв, а також контроль поточних ризикiв i монiторинг ефективностi
методiв управлiння ризиками в товариствi здiйснюється вiдповiдно до СТАНДАРТУ
ПIДПРИЄМСТВА 01.35-18 "Управлiння ризиками".
Товариство має всi необхiднi дозвiльнi документи i лiцензiї для професiйної дiяльностi в
Українi, Росiї, Казахстанi, Узбекистанi, Бiлорусi. Всi види робiт товариства сертифiкованi на
вiдповiднiсть системi менеджменту якостi ISO 9001; система менеджменту органiзацiї в областi
охорони працi i екологiї вiдповiдає вимогам мiжнародних стандартiв OHSAS 18001 i ISO 14001.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Як що 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
Основнi придбання товариством активiв за останнi 5 рокiв - транспортнi засоби, основнi
вiдчуження активiв за останнi 5 рокiв - транспортнi засоби та частка офiсного примiщення.
Товариство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання активiв, пов'язанi з
господарською дiяльнiстю.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
На початок звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв складала 59 312 тис.грн., знос 28 802 тис.грн., залишкова вартiсть - 30 510 тис.грн.
На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв становить 60 010 тис.грн., знос 32 162 тис.грн., залишкова вартiсть - 27 848 тис.грн.
Надiйшло за звiтний рiк основних засобiв на суму 2 013 тис.грн. Переоцiнка основних засобiв у
звiтному роцi не проводилась.
Основнi засоби товариства на кiнець звiтного перiоду складають :
земельнi дiлянки - первiсна вартiсть 86 тис.грн., знос 0 тис.грн., залишкова вартiсть 86 тис.грн.;
будинки, споруди та передавальнi пристрої - первiсна вартiсть 24 237 тис.грн., знос 4 698
тис.грн., залишкова вартiсть 19 539 тис.грн.;
машини та обладнання - первiсна вартiсть 15 556 тис.грн., знос 12 737 тис.грн., залишкова
вартiсть 2 819 тис.грн;
транспортнi засоби - первiсна вартiсть 11 654 тис.грн., знос 7 617 тис.грн., залишкова вартiсть 4
037 тис.грн.;
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - первiсна вартiсть 2 656 тис.грн., знос 2 563 тис.грн.,
залишкова вартiсть 93 тис.грн.;
iншi основнi засоби - первiсна вартiсть 1 302 тис.грн., знос 1 023 тис.грн., залишкова вартiсть
279 тис.грн.;
бiблiотечнi фонди - первiсна вартiсть - 76 тис.грн., знос 76 тис.грн., залишкова вартiсть 0
тис.грн.;
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - первiсна вартiсть 3 068 тис.грн., знос 3 068 тис.грн.,
залишкова вартiсть 0 тис.грн.;
iншi необоротнi матерiальнi активи - первiсна вартiсть 1 375 тис.грн., знос 380 тис.грн.,
залишкова вартiсть 995 тис.грн.
Основнi засоби, одержанi за фiнансовою орендою, або переданi в операцiйну оренду, вiдсутнi.
Виробничi потужностi у товариства вiдсутнi.
Основнi засоби знаходяться за адресою мiсцезнаходження товариства та його структурних
пiдроздiлiв, утримуються в належному станi.
Товариство не планує проводити капiтальне будiвництво, розширення або удосконалення
основних засобiв.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
На дiяльнiсть товариства впливають законодавчi та економiчнi обмеження в Українi та країнах,
де його працiвники виконують роботи та надають послуги:
- необхiднiсть дотримання вимог мiграцiйного законодавства (вiзи, безвiзовий режим, патенти);
- необхiднiсть отримання всiх дозвiльних документiв та лiцензiй на виконання робiт та надання
послуг у країнi їх виконання, iнше.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента

Основне джерело фiнансування дiяльностi товариства - власнi обiговi кошти та кошти власного
капiталу. Наявнiсть у товариства робочого капiталу свiдчить не тiльки про його можливiсть
сплатити власну поточну заборгованiсть, а й про можливiсть розширення дiяльностi. Робочий
капiтал товариства (рiзниця мiж оборотними активами пiдприємства та його короткостроковими
зобов'язаннями) на кiнець звiтного року становить 207 043 тис.грн., що достатньо для поточних
потреб.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Вартiсть укладених у звiтному та попереднiх роках, але ще не виконаних договорiв (контрактiв)
на кiнець звiтного перiоду (загальний пiдсумок): 446 тис.євро, 8 465 тис.доларiв США, 974 453
тис.рос.рублiв, 655 592 тис.теньге.
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)
Стратегiя подальшої дiяльностi товариства на найближчий рiк полягає у збереженнi його
позицiй на ринку iнжинiрингових послуг та пiдтримки сталого розвитку. Основнi зусилля
передбачається спрямувати на збiльшення обсягiв продажу робiт та послуг, розширення кола
замовникiв, пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв товариства. Перспективи розвитку
товариства пов'язанi з впровадженням нових видiв послуг, освоєнням нових технологiй та
сучасних органiзацiйних форм i методiв роботи.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Товариство у звiтному перiодi не проводило дослiджень та розробок.
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
Результати дiяльностi за останнi 3 роки (тис.грн.)
Найменування показника

Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Гроші та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)
Чистий фінансовий результат: прибуток /
збиток
Рентабельність робіт (послуг), %

2019
277 470
27 848
187
129 693
118 866
234 372
235 153
108
216
42 317
369 836

Звітний рік
2018
353 763
30 510
330
173 923
148 289
292 551
293 332
108
216
60 431
488 945

2017
360 631
35 207
606
175 107
148 751
328 203
328 984
108
216
31 647
451 008

- 36 029

22 703

49 073

4,64

10,88

Орган
управління
Загальнi збори
Наглядова рада

IV. Інформація про органи управління
Структура

Персональний склад

Вищий орган
Склад Наглядової ради - 3 особи:
Голова Наглядової ради,
члени Наглядової ради (2 особи)

Акцiонери-фiзичнi особи (92 особи)
Голова Наглядової ради –
Бутков Вячеслав Федорович,
Члени Наглядової ради –
Скомороха Петро Iванович,
Петренко Анатолiй Савелiйович
Голова Правлiння - Кошовець Микола
Володимирович,
Перший заступник Голови Правлiння Азаров Микола Iванович,
Заступник Голови Правлiння –
Голосов Сергiй Олександрович,
Члени Правлiння –
Азаров Олександр Миколайович,
Коляка Борис Григорович,
Коляка Наталiя Романiвна,
Макухiн Iгор Анатолiйович,
Пономарьов Володимир Олександрович,
Сiльченко Артем Васильович
Голова Ревiзiйної комiсiї –
Бєнца Михайло Iванович,
члени Ревiзiйної комiсiї –
Жевноватченко Вiкторiя Володимирiвна,
Попова Наталiя Володимирiвна

Правлiння

Всього у складi Правлiння 9 осiб:
Голова Правлiння,
Перший заступник Голови
Правлiння,
Заступник Голови Правлiння,
Члени Правлiння (6 осiб)

Ревiзiйна комiсiя

Склад Ревiзiйної комiсiї - 3 особи:
Голова Ревiзiйної комiсiї,
члени Ревiзiйної комiсiї (2 особи)

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада
Голова правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кошовець Микола Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1954
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
42
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ", 00206109, Голова правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi Законом України "Про акцiонернi
товариства" та Статутом товариства. Обрано рiшенням Наглядової ради ПрАТ
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ" вiд 12.04.2017р. (Протокол No3/2017 вiд 12.04.2017р.) на

строк 3 роки по 11.04.2020р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Загальний стаж роботи складає 42 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв - Голова правлiння ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ". Посадова
особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
1) Посада
Перший заступник Голови правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Азаров Микола Iванович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1947
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
47
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ", 00206109, Перший заступник Голови
правлiння, технiчний директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi Законом України "Про акцiонернi
товариства" та Статутом товариства. Обрано рiшенням Наглядової ради ПрАТ
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ" вiд 12.04.2017р. (Протокол No3/2017 вiд 12.04.2017р.) на
строк 3 роки по 11.04.2020р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Загальний стаж роботи складає 47 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв - Перший заступник Голови правлiння ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ
ОРГХIМ", технiчний директор. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших
пiдприємствах.
1) Посада
Заступник Голови правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Голосов Сергiй Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1957
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
40
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ", 00206109, Заступник Голови правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi Законом України "Про акцiонернi
товариства" та Статутом товариства. Обрано рiшенням Наглядової ради ПрАТ

"СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ" вiд 12.04.2017р. (Протокол No3/2017 вiд 12.04.2017р.) на
строк 3 роки по 11.04.2020р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Загальний стаж роботи складає 39 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв - Заступник Голови правлiння ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ".
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Азаров Олександр Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1983
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
17
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ", 00206109, Член правлiння, заступник
технiчного директора з загальних питань
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi Законом України "Про акцiонернi
товариства" та Статутом товариства. Обрано рiшенням Наглядової ради ПрАТ
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ" вiд 12.04.2017р. (Протокол No3/2017 вiд 12.04.2017р.) на
строк 3 роки по 11.04.2020р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Загальний стаж роботи складає 17 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв - член правлiння, заступник технiчного директора з загальних питань ПрАТ
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших
пiдприємствах.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коляка Борис Григорович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1950
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
46
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ
ОРГХIМ", 00206109,
Член правлiння, директор
iнженерного центру
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис

Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi Законом України "Про акцiонернi
товариства" та Статутом товариства. Обрано
рiшенням Наглядової ради ПрАТ
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ" вiд 12.04.2017р. (Протокол No3/2017 вiд 12.04.2017р.) на
строк 3 роки по 11.04.2020р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Загальний стаж роботи складає 46 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв - член правлiння, директор iнженерного центру ПрАТ
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших
пiдприємствах.
1) Посада
Член правлiння, головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коляка Наталiя Романiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1950
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
49
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ
ОРГХIМ", 00206109, Член правлiння, головний
бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi Законом України "Про акцiонернi
товариства", Законом України "Про бухгалтерський облiк" та Статутом товариства. Призначено
на посаду головного бухгалтера на пiдставi наказу Генерального директора ЗАТ
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ" No39-К вiд 15.09.2003 р., термiн призначення - безстроково.
Головний бухгалтер забезпечує дотримання товариством встановлених основ бухгалтерського
облiку, складання i надання у встановленi строки фiнансової та податкової звiтностi.
Органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку усiх господарських
операцiй. Обрано членом правлiння рiшенням Наглядової ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ
ОРГХIМ" вiд 12.04.2017р. (Протокол No3/2017 вiд 12.04.2017р.) на строк 3 роки по 11.04.2020р.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Загальний стаж роботи
складає 49 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв член правлiння, головний бухгалтер ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ". Посадова особа
не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Макухiн Iгор Анатолiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1973
5) Освіта
Вища

6) Стаж роботи (років)
23
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ", 00206109, Заступник технiчного директора начальник вiддiлу АСУ
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi Законом України "Про акцiонернi
товариства" та Статутом товариства. Обрано
рiшенням Наглядової ради ПрАТ
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ" вiд 12.04.2017р. (Протокол No3/2017 вiд 12.04.2017р.) на
строк 3 роки по 11.04.2020р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Загальний стаж роботи складає 23 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв - начальник вiддiлу АСУ, заступник технiчного директора - начальник
вiддiлу АСУ ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ". Посадова особа не обiймає посади на
будь-яких iнших пiдприємствах.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пономарьов Володимир Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1984
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
13
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ", 00206109, Член правлiння, директор ПI
"ОРГХIМпроект"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi Законом України "Про акцiонернi
товариства" та Статутом товариства. Обрано рiшенням Наглядової ради ПрАТ
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ" вiд 12.04.2017р. (Протокол No3/2017 вiд 12.04.2017р.) на
строк 3 роки по 11.04.2020р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Загальний стаж роботи складає 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв - заступник начальника
вiддiлу, начальник вiддiлу спецiального
проектно-конструкторського бюро ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ", молодший
науковий спiвробiтник Нацiонального технiчного унiверситету "Харкiвський полiтехнiчний
iнститут", начальник вiддiлу спецiального проектно-конструкторського бюро ПрАТ
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ", член правлiння, директор ПI "ОРГХIМпроект". Посадова
особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сiльченко Артем Васильович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1981
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
19
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ", 00206109, Член правлiння, виконавчий
директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi Законом України "Про акцiонернi
товариства" та Статутом товариства. Обрано
рiшенням Наглядової ради ПрАТ
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ" вiд 12.04.2017р. (Протокол No3/2017 вiд 12.04.2017р.) на
строк 3 роки по 11.04.2020р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Загальний стаж роботи складає 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв - член правлiння, виконавчий директор ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ
ОРГХIМ". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бутков Вячеслав Федорович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1954
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
43
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ", 00206109, Голова Наглядової ради, начальник
виробничо-диспетчерського вiддiлу
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Акцiонер. Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi Законом України "Про
акцiонернi товариства" та Статутом товариства. Обрано рiшенням рiчних загальних зборiв
ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ" вiд 12.04.2017р. (Протокол No12/04/17 вiд
12.04.2017р.) на строк 3 роки по 11.04.2020р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi
злочини вiдсутня. Загальний стаж роботи складає 43 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - заступник начальника виробничо-диспетчерського
вiддiлу, член Наглядової ради, Голова Наглядової ради, начальник виробничо-диспетчерського
вiддiлу ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ". Посадова особа не обiймає посади на
будь-яких iнших пiдприємствах.
1) Посада

Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Скомороха Петро Iванович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1950
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
43
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ", 00206109, Член Наглядової ради, провiдний
iнженер з налагодження й випробувань
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Акцiонер. Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi Законом України "Про
акцiонернi товариства" та Статутом товариства. Обрано рiшенням рiчних загальних зборiв
ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ" вiд 12.04.2017р. (Протокол No12/04/17 вiд
12.04.2017р.) на строк 3 роки по 11.04.2020р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi
злочини вiдсутня. Загальний стаж роботи складає 43 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - член Наглядової ради, провiдний iнженер з
налагодження й випробувань ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ". Посадова особа не
обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Петренко Анатолiй Савелiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1957
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
40
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ", 00206109, Провiдний iнженер з налагодження
й випробувань
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Акцiонер. Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi Законом України "Про
акцiонернi товариства" та Статутом товариства. Обрано рiшенням рiчних загальних зборiв
ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ" вiд 12.04.2017р. (Протокол No12/04/17 вiд
12.04.2017р.) на строк 3 роки по 11.04.2020р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi
злочини вiдсутня. Загальний стаж роботи складає 40 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - провiдний iнженер з налагодження й випробувань

ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ". 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
Бєнца Михайло Iванович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1952
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
44
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ
ОРГХIМ", 00206109, Голова Ревiзiйної комiсiї,
провiдний iнженер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi Законом України "Про акцiонернi
товариства" та Статутом товариства. Обрано рiшенням рiчних загальних зборiв ПрАТ
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ" вiд 12.04.2017р. (Протокол No12/04/17 вiд 12.04.2017р.) на
строк 3 роки по 11.04.2020р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Загальний стаж роботи складає 44 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв - провiдний iнженер з налагодження й випробувань, Голова Ревiзiйної
комiсiї, провiдний iнженер ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ". Посадова особа не обiймає
посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жевноватченко Вiкторiя Володимирiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1970
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
28
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ", 00206109, Менеджер систем якостi
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi Законом України "Про акцiонернi
товариства" та Статутом товариства. Обрано рiшенням рiчних загальних зборiв ПрАТ
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ" вiд 12.04.2017р. (Протокол No12/04/17 вiд 12.04.2017р.) на
строк 3 роки по 11.04.2020р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

Загальний стаж роботи складає 28 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв - менеджер систем якостi ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ".
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Попова Наталiя Володимирiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1968
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
22
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ", 00206109, Iнженер I категорiї
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi Законом України "Про акцiонернi
товариства" та Статутом товариства. Обрано рiшенням рiчних загальних зборiв ПрАТ
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ" вiд 12.04.2017р. (Протокол No12/04/17 вiд 12.04.2017р.) на
строк 3 роки по 11.04.2020р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Загальний стаж роботи складає 22 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв - iнженер I категорiї ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ". Посадова
особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

1
Голова правлiння
Перший заступник
Голови правлiння
Заступник Голови
правлiння
Член правлiння
Член правлiння
Член правлiння,
головний
бухгалтер
Член правлiння
Член правлiння
Член правлiння
Голова Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Голова Ревiзiйної
комiсiї
Член Ревiзiйної
комiсiї

Прізвище, ім' я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Кошовець Микола
Володимирович
Азаров Микола
Iванович
Голосов Сергiй
Олександрович
Азаров Олександр
Миколайович
Коляка Борис
Григорович
Коляка Наталiя
Романiвна
Макухiн Iгор
Анатолiйович
Пономарьов
Володимир
Олександрович
Сiльченко Артем
Васильович
Бутков Вячеслав
Федорович
Скомороха Петро
Iванович
Петренко
Анатолiй
Савелiйович
Бєнца Михайло
Iванович
Жевноватченко
Вiкторiя

Ідентифікаційний код
юридичної особи
3

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
75

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейо-вані іменні

5
34,722222

6
75

7
0

26

12,037037

26

0

3

1,388888

3

0

10

4,629629

10

0

1

0,462962

1

0

1

0,462962

1

0

0

0

0

0

3

1,388888

3

0

4

1,851851

4

0

1

0,462962

1

0

1

0,462962

1

0

1

0,462962

1

0

1

0,462962

1

0

1

0,462962

1

0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Володимирiвна
Попова Наталiя
Володимирiвна

Усього

1

0,462962

1

0

129

59,722211

129

0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника

Місцезнаходження

Прізвище, ім' я, по батькові фізичної особи

68 осiб

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

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
82,407344
82,407344
Усього

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Перспективи подальшого розвитку товариства пов`язанi з розширенням ринку збуту його
послуг, впровадженням нових, затребуваних ринком, видiв послуг та сучасних органiзацiйних
форм i методiв роботи.
Цiлi на 2020 рiк:
1. Розвиток нових технологiй глибокої переробки нафти, в тому числi риформiнгу каталiтичного
крекiнгу з безперервною регенерацiєю каталiзатора i гiдрокрекiнгу важких залишкiв нафти, якi
пiдвищують глибину переробки вище 90%.
2. Освоєння технологiй полiмерiв та ароматичних вуглеводнiв. Продовження виконання робiт на
виробництвах iзопропiленбензолу, фенолу-ацетону. Перспективи участi в технiчному супроводi
виробництв етилену, полiетилену в Турменiстанi, Узбекистанi та iнших країнах.
3. Впровадження та розвиток послуги з управлiння технiчним обслуговуванням та ремонтами
обладнання, розвиток виду послуг з проведення зовнiшнього незалежного аудиту та оптимiзацiї
системи забезпечення промислової безпеки, охорони працi та навколишнього середовища.
Впровадження цифрових технологiй як виду послуг.
4. Спiвробiтництво з великими будiвельними компанiями, якi виконують роботи "пiд ключ"
(Росiя, Казахстан, Узбекистан).
5. Освоєння технологiй виробництва каталiзаторiв.
6. Участь у мiжнародних конференцiях з питань розвитку хiмiчної, нафтохiмiчної та
нафтогазопереробної галузей промисловостi з метою вивчення ринку та обмiну досвiдом з
iншими учасниками ринку iнжинiрингу, встановлення нових та розвитку сталих партнерських
вiдносин.
2. Інформація про розвиток емітента
Загальний обсяг чистого доходу товариства вiд виконання робiт та надання послуг за звiтний
перiод склав 369 836 тис.грн., що менше в порiвняннi з минулим роком на 119 109 тис.грн. З них
228 132 тис.грн. (61,68 % вiд загального обсягу) - вiд виконання комплексу пiдготовчих i
пусконалагоджувальних робiт (з технологiї, механiки, систем КВП i АСУ, електротехнiчних
пристроїв, розробки експлуатацiйно-технiчної документацiї), 28 347 тис.грн. (7,67 % вiд

загального обсягу) - вiд надання послуг з будiвельного контролю та надзору за монтажем, 26 786
тис.грн. (7,24 % вiд загального обсягу) - вiд послуг з технiчного супровiду технологiчного
процесу.
Протягом звiтного перiоду працiвники товариства виконували роботи (послуги) на виробничих
об'єктах нафтопереробної, газовидобувної, хiмiчної, нафтохiмiчної та iнших галузей
промисловостi, якi знаходяться на територiї України, Бiлорусi, Росiї, Казахстану, Сербiї та
Естонiї. Серед основних замовникiв у звiтному перiодi - ВАТ "Нафтан" (Бiлорусь), EuroChem
Terminal Sillamae AS (Естонiя), ТОВ "ПетроКазахстан Ойл Продактс" (Казахстан), ТОВ
"Атирауський нафтопереробний завод" (Казахстан), АТ "СНПС-Актобемунайгаз" (Казахстан),
Акцiонерне товариство "Транснацiональна компанiя "Казхром" (Казахстан), IMPaC OFFSHORE
ENGINEERING Gmbh (Нiмеччина), ТОВ "ТехIнновацiї" (Росiя) та iншi.
Враховуючи основний вид дiяльностi товариства (iнжинiринговi послуги) основними ринками
збуту робiт та послуг для нього є пiдприємства хiмiчної, нафтохiмiчної та нафтогазопереробної
галузей промисловостi. Тому i розвиток товариства вiдбувається в залежностi вiд стану та
потреб цих галузей. Задля розширення ринку збуту робiт (послуг) товариство постiйно приймає
участь у тендерах i конкурсах, у мiжнародних галузевих конференцiях та виставках, проводить
переговори з дiючими та потенцiйними замовниками робiт (послуг). З огляду на сучаснi потреби
товариство активно розвиває новi види послуг - управлiння проектами та цифровiзацiю.
У звiтному перiодi було подовжено на наступнi 3 роки термiн дiї представництва товариства у
Республiцi Бiлорусь. За результатами атестацiї товариства отримано позитивний висновок
Мiнського обласного управлiння Держпромнагляду на вiдповiднiсть лiцензiйним вимогам i
умовам, що пред'являються до лiцензiата при здiйсненнi дiяльностi у сферi промислової безпеки,
лiцензiя поновлена термiном на 2 роки.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, як що це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Товариство не укладало деривативи та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Товариство не укладало деривативи та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Товариство не укладало деривативи та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не застосовує зазначенi кодекси 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 як що 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 як що емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння i не застосовує iншi кодекси
корпоративного управлiння.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

16.04.2019
Дата проведення
76,81
Кворум зборів
Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
Опис
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства та прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за
2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
4. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про
результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за результатами
2018 року.
5. Призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з
обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк.
6. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за
результатами його розгляду.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк.
8. Розподiл прибутку за результатами дiяльностi Товариства в 2018 роцi.
Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
9. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з
дати прийняття такого рiшення, зазначення характеру таких правочинiв та
їх граничної сукупної вартостi. Надання повноважень на укладання
значних правочинiв.
Пропозицiй акцiонерiв щодо включення до порядку денного iнших питань
у порядку, передбаченому чинним законодавством, не надходило. За
результатами розгляду питань порядку денного загальними зборами
прийнятi рiшення:
1. Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у
складi 3-х осiб:
Голова комiсiї - Кулiненко Тетяна Леонiдiвна,
Члени лiчильної комiсiї: Журбенко Маргарита Георгiївна, Овчаренко
Олена Валерiївна.
Повноваження членiв лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання у

повному обсязi покладених на них обов'язкiв.
2. Затвердити наступний регламент Загальних зборiв:
Звiт Голови Наглядової ради - до 20 хв.
Звiт Голови Ревiзiйної комiсiї та iншi доповiдi по питанням порядку
денного - до 10 хв.
Виступи з питань порядку денного - до 5 хв.
Вiдповiдi на запитання - до 5 хв.
Запитання ставити в усному та письмовому виглядi, тiльки з питань
порядку денного Загальних зборiв.
Номер бюлетеня вiдповiдає номеру питання порядку денного Загальних
зборiв. Пiдсумки голосування та прийнятi рiшення оголошуються на
зборах головою лiчильної комiсiї.
3. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi
за 2018 рiк, затвердити заходи за результатами його розгляду.
4. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про
результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за результатами
2018 року.
5. Призначити суб'єктом аудиторської дiяльностi для надання послуги з
обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ДОНКОНСАЛТАУДИТ" (код ЄДРПОУ: 33913531).
6. Затвердити висновок зовнiшнього аудиту та заходи за результатами його
розгляду.
7. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк.
8. З чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами дiяльностi
в 2018 роцi, виплатити дивiденди в загальнiй сумi 1 039 608,00 грн.
Затвердити розмiр рiчних дивiдендiв на 1 просту iменну акцiю в сумi 4
813,00 грн. Встановити спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо
акцiонерам.
9. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ходi
фiнансово-господарської дiяльностi протягом одного року з дати
прийняття такого рiшення наступних значних правочинiв:
- ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину,
перевищує 25 %, але менша 50 % вартостi активiв за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом значного
правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
Вiдомостi щодо значних правочинiв iз зазначенням їх характеру та
граничної сукупної вартостi:
- договори позики, банкiвського кредиту, договори про надання кредитної
лiнiї, про документарнi операцiї, договори iпотеки, застави, фiнансової та
майнової поруки, гарантiї, як для забезпечення власних грошових
зобов'язань Товариства, так i з метою забезпечення грошових зобов'язань
третiх осiб;
договори
постачання,
купiвлi-продажу
(в
тому
числi
зовнiшньоекономiчнi) товарiв, матерiалiв, обладнання, транспортних
засобiв, запасних частин, iншого рухомого майна, а також договори
купiвлi-продажу будiвель, споруд, земельних дiлянок, iншого нерухомого
майна, iнших основних засобiв, корпоративних прав, часток у статутних
капiталах господарських товариств, договори комiсiї, доручення,

страхування, мiни, зберiгання;
- договори пiдряду, договори на виконання робiт та послуг, договори
купiвлi-продажу об'єктiв iнтелектуальної власностi, лiцензiйнi договори,
договори на виконання проектних, вишукувальних, науково-дослiдних,
технологiчних робiт,
- з граничною сукупною вартiстю кожного правочину не бiльше 700 000
тис.грн.
До розрахунку граничної сукупної вартостi вказаних значних правочинiв
включаються суми таких правочинiв з урахуванням змiн та доповнень, що
внесенi до них вiдповiдними додатковими правочинами (додатковi угоди,
договори про внесення змiн, доповнень, викладення у новiй редакцiї,
тощо).
Встановити, що за рiшенням Правлiння Товариство має право вчиняти
зазначенi вище правочини, щодо вчинення яких прийнято рiшення про
попереднє надання згоди Загальними зборами, без отримання додаткового
погодження Наглядової ради Товариства.
Уповноважити з правом передоручення Голову Правлiння Товариства на
укладання та пiдписання таких значних правочинiв (договорiв
(контрактiв), додаткових угод та iнших документiв, необхiдних для
укладання цих правочинiв).
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
(зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10
X
відсотками акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
Бюлетенями для голосування, засвiдченими пiдписом акцiонера, iз
(зазначити)
зазначенням його ПIБ
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так

Ні

Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
У звiтному перiодi позачерговi загальнi збори не скликались.
(зазначити)

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування
(так/ні)? ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Ні
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків
нi
простих акцій товариства
У звiтному перiодi
Інше (зазначити)
позачерговi загальнi
збори не скликались.
У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: данi вiдсутнi
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення: данi вiдсутнi
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість
осіб
3
0
0

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

X
X
X

Комiтети Наглядової ради не створювались

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiтети Наглядової ради не
створювались
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комiтети
Наглядової ради не створювались
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові
Бутков Вячеслав
Федорович
Опис:
Скомороха Петро
Iванович
Опис:
Петренко Анатолiй
Савелiйович
Опис:

Посада
Голова Наглядової ради

Незалежний член
Так
Ні
X

Акцiонер товариства
Член Наглядової ради

X

Акцiонер товариства
Член Наглядової ради

X

Акцiонер товариства

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)
Вiдповiдно до Статуту члени Наглядової ради товариства
X
обираються з числа акцiонерiв товариства.
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
Голову та одного члена Наглядової ради було переобрано на новий
(зазначити)
строк, обрано нового члена.
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Протягом звiтного року Наглядова рада товариства провела 6 засiдань. Засiдання Наглядової
ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу. Рiшення Наглядової
ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у
засiданнi та мають право голосу.
Загальний опис прийнятих на них рiшень:
1) Прийняття рiшення про проведення загальних зборiв акцiонерiв.
2) Визначення дати складання перелiку акцiонерiв для здiйснення письмового повiдомлення
акцiонерiв про загальнi збори, визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право
на участь у загальних зборах.
3) Затвердження порядку ознайомлення акцiонерiв з матерiалами щодо порядку денного
загальних зборiв акцiонерiв та вiдповiдальної за ознайомлення особи.
4) Затвердження проекту порядку денного та проектiв рiшень з проекту порядку денного
загальних зборiв.
5) Затвердження повiдомлення про проведення загальних зборiв та порядку повiдомлення
акцiонерiв.
6) Затвердження форми бюлетеню для голосування з питань порядку денного загальних зборiв.
7) Обрання членiв реєстрацiйної комiсiї.
8) Обрання членiв тимчасової лiчильної комiсiї.
9) Призначення голови та секретаря загальних зборiв.
10) Затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв.
11) Затвердження форми та тексту бюлетенiв для голосування з кожного питання порядку
денного загальних зборiв.
12) Затвердження рiчної звiтностi емiтента.
13) Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв.
Визначення порядку та строкiв виплати дивiдендiв. Встановлення порядку повiдомлення осiб,
якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати.
14) Розгляд звiтiв Правлiння про пiдсумки дiяльностi товариства.
15) Обрання аудиторської фiрми товариства.
16) Про укладення на новий строк договорiв оренди будiвель, про змiну умов цих договорiв.
Надання повноважень на пiдписання договору оренди вiд iменi Товариства.
17) Про продовження термiну дiї представництва Товариства в Республiцi Бiлорусь.
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
(запишіть)
Інформація про виконавчий орган

Так

Ні
X
X
X

X

Склад виконавчого органу
Голова Правлiння - Кошовець Микола
Володимирович,
Перший заступник Голови Правлiння Азаров Микола Iванович,
Заступник Голови Правлiння - Голосов Сергiй
Олександрович,
Члени Правлiння –
Азаров Олександр Миколайович,
Коляка Борис Григорович,
Коляка Наталiя Романiвна,
Пономарьов Володимир Олександрович,
Сiльченко Артем Васильович,
Макухiн Iгор Анатолiйович

Опис

Функціональні обов'язки
Голова Правлiння - Кошовець Микола
Володимирович - оперативне керiвництво з
управлiння дiяльнiстю товариства.
Перший заступник Голови Правлiння Азаров
Микола Iванович, Заступник Голови
Правлiння Голосов Сергiй Олександрович,
член Правлiння Коляка Борис Григорович,
член Правлiння Макухiн Iгор Анатолiйович виробничi питання, органiзацiя та контроль
виконання договiрних робiт, послуг.
Член Правлiння - Головний бухгалтер Коляка
Наталiя Романiвна - фiнансовi питання,
головний бухгалтер.
Член Правлiння Пономарьов Володимир
Олександрович - питання дiяльностi
проєктного iнституту товариства.
Члени Правлiння Азаров Олександр
Миколайович, Сiльченко Артем Васильович iншi питання.
Протягом звiтного року Правлiння товариства
провело 7 засiдань. Засiдання є правомочним,
якщо участь у ньому бере бiльше половини
його складу. Рiшення на засiданнях
приймається простою бiльшiстю голосiв вiд
загальної кiлькостi присутнiх на засiданнi
членiв Правлiння. При рiвнiй кiлькостi
голосiв приймається те рiшення, за яке
проголосував Голова Правлiння. Загальний
опис прийнятих на них рiшень:
1) Розгляд звiтiв керiвникiв вiддiлiв, служб та
проєктного iнституту Товариства про
пiдсумки дiяльностi.
2) Розгляд звiтiв директорiв Московської та
Захiдно-Казахстанської фiлiй Товариства про
пiдсумки дiяльностi.
3) Розгляд планiв дiяльностi Товариства на
поточний рiк.
4) Розгляд звiту технiчного вiддiлу про
дiяльнiсть Товариства.
5) Розгляд звiту профспiлкового комiтету
Товариства про виконання умов колективного
договору.
6) Проведення обов'язкового аудиту
фiнансової звiтностi Товариства.
7) Забезпечення органiзацiї проведення
рiчних загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.
8) Розгляд умов колективного договору на
2019-2020 рр.
9) Розгляд звiтiв аудиторiв про результати

перевiрки фiнансової звiтностi Товариства.
10) Органiзацiя забезпечення виплати
дивiдендiв акцiонерам.
11) Розгляд плану пiдготовки до святкування
професiйного свята.
12) Розгляд стану судових справ Товариства.
13) Прийняття рiшень про придбання, продаж
основних засобiв.
14) Розгляд плану дiяльностi Товариства на
наступний рiк.
15) Розгляд необхiдностi продовження
термiну дiяльностi представництва
Товариства в Республiцi Бiлорусь.
16) Проведення рiчної iнвентаризацiї.
17) Розгляд плану участi працiвникiв
Товариства у мiжнародних галузевих
конференцiях та виставках.
Примітки
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Як що 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? 2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
компете
чий
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
ні
так
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні

та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

так

ні

ні

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

Так

Ні
X
X
X
X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформаці Документи
Інформаці
я
надаються
Копії
я
оприлюдн
для
докумен розміщуєт
Інформація
юється в ознайомлен
тів
ься на
Інформація про
розповсюджує
загальнод
ня
надають
власній
діяльність акціонерного
ться на
оступній
безпосеред
ся на
інтернет-с
товариства
загальних
інформаці
ньо в
запит
торінці
зборах
йній базі
акціонерно акціонер акціонерн
даних
му
а
ого
Національ товаристві
товариства

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
відсотками та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

ної комісії
з цінних
паперів та
фондового
ринку про
ринок
цінних
паперів
або через
особу, яка
провадить
діяльність
з
оприлюдн
ення
регульова
ної
інформації
від імені
учасників
фондового
ринку
так

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

ні

так

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X

Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

X
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
X
відсотками голосів
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

1
2

Кошовець Микола Володимирович
Азаров Микола Iванович

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)

34,722222
12,037037

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

Загальна
кількість
акцій
216

Кількість акцій
з обмеженнями
8

Підстава виникнення обмеження
Обмеження на голосування
акцiонерiв на загальних зборах
товариства у зв'язку з тим, що акцiї
неголосуючi

Дата
виникнення
обмеження

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
Порядок призначення та звiльнення посадових осiб товариства визначенi статутом товариства.
Голова та члени Наглядової ради обираються загальними зборами шляхом кумулятивного
голосування з числа акцiонерiв Товариства у кiлькостi 3 осiб, строком на 3 роки. Обраним
головою Наглядової ради є член Наглядової ради, за якого подано просту бiльшiсть голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах. Обранi члени Наглядової ради
виконують свої обов'язки до закiнчення строку повноважень та/або доки не набуде повноважень
новообраний склад Наглядової ради. Пiдстави дострокового припинення повноважень членiв
наглядової ради визначенi законом.
Голова та члени Правлiння обираються Наглядовою радою товариства на строк 3 роки. В першу
чергу Наглядова рада обирає голову Правлiння. Iншi члени Правлiння обираються за списком,
запропонованим Головою Правлiння, протягом того ж засiдання, на якому обрано Голову
Правлiння. У разi, якщо Наглядова рада не пiдтримала запропонований склад Правлiння, Голова
Правлiння має право запропонувати новий склад не бiльше нiж двiчi протягом вiдповiдного
засiдання Наглядової ради. У разi, якщо жоден з запропонованих складiв Правлiння не був
обраний, Наглядова рада проводить голосування за кожного кандидата в члени Правлiння
персонально або, за наявностi належного обгрунтування, вiдкладає розгляд питання про обрання
чи переобрання членiв Правлiння на строк, необхiдний для формування Головою Правлiння
пропозицiй щодо складу Правлiння. Рiшення про обрання повного складу (Голови i членiв)
Правлiння є рiшенням про вiдкликання попереднього складу Правлiння.
Ревiзiйна комiсiя обирається загальними зборами у складi 3 осiб (Голови та 2 членiв) строком на
3 роки. Обраним Головою Ревiзiйної комiсiї є член Ревiзiйної комiсiї, за якого подано просту
бiльшiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах. Члени
Ревiзiйної комiсiї набувають повноважень i приступають до виконання посадових обов'язкiв з
моменту затвердження повного складу Ревiзiйної комiсiї рiшенням загальних зборiв. З цього
моменту повноваження попереднього складу Ревiзiйної комiсiї припиняються.
Головний бухгалтер призначається на посаду та звiльняється з займаної посади наказом Голови
правлiння Товариства.
Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам в разi їх
звiльнення, статутом товариства та внутрiшнiми положеннями не передбаченi.
9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження посадових осiб товариства визначенi Статутом товариства та Законом України
"Про акцiонернi товариства" (далi - Закон).
Повноваження Голови та членiв Наглядової ради:
1) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що
вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв Законом, та тих, що рiшенням Наглядової
ради переданi для затвердження Правлiнню;
2) затвердження положення про винагороду членiв Правлiння Товариства, вимоги до якого
встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

3) затвердження звiту про винагороду членiв Правлiння Товариства, вимоги до якого
встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
4) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
Загальних зборiв;
5) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою
радою;
6) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;
7) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно
до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;
8) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
9) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
10) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
11) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом;
12) обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння;
13) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою i членами Правлiння,
встановлення розмiру їх винагороди;
14) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння;
15) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
16) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього
аудитора);
17) затвердження умов трудових договорiв, що укладатимуться з працiвниками пiдроздiлу
внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому
числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
18) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної
iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством
iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
19) розгляд звiту Правлiння та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
20) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
21) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки
за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов
договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру
оплати його послуг;
22) затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку
зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення
щодо нього;
23) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi
30 Закону;
24) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону;
25) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях;
26) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх
реорганiзацiю та лiквiдацiю;
27) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
28) затвердження статутiв дочiрнiх i спiльних пiдприємств;
29) прийняття рiшень про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю (припинення дiяльностi),
фiлiй, представництв Товариства на територiї України та iнших держав;

30) прийняття рiшення про затвердження положень про фiлiї, представництва Товариства;
31) вирiшення питань, передбачених роздiлом XVI Закону, у разi злиття, приєднання, подiлу,
видiлу або перетворення Товариства;
32) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє
надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та
про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених
статтею 71 Закону;
33) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй;
34) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
35) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству
додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення
розмiру оплати її послуг;
36) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статей 65-651Закону;
37) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
Статутом Товариства.
Повноваження Голови та членiв Правлiння:
1) розпорядження майном Товариства у межах, що вiднесенi цим Статутом, рiшеннями
Загальних зборiв та Наглядової ради до його компетенцiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань
Товариства та забезпечення їх реалiзацiї, затвердження планiв роботи Правлiння;
3) розробка бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства вiдповiдно
до основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затверджених Загальними зборами;
4) розробка планiв розвитку Товариства, а також планiв розподiлу прибутку Товариства, якi
погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також
затвердження планiв поточної дiяльностi;
5) забезпечення виконання планiв розвитку Товариства та iнших рiшень, прийнятих Загальними
зборами та Наглядовою радою;
6) подання Наглядовiй радi вимог про необхiднiсть скликання позачергових Загальних зборiв;
7) розпорядження коштами фондiв Товариства у межах своїх повноважень i вiдповiдно до
рiшень Загальних зборiв та в цiлях, визначених вiдповiдними рiшеннями та/або внутрiшнiми
Положеннями про фонди Товариства у разi їх затвердження;
8) забезпечення органiзацiї засiдань Наглядової ради та проведення Загальних зборiв, подання
Головi Наглядової ради вимог щодо скликання позачергових засiдань Наглядової ради;
9) складання та подання Наглядовiй радi рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або
подання їх на розгляд Загальних зборiв;
10) визначення вiд iменi Товариства умов колективного договору, укладення i виконання
колективного договору;
11) призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як
представники Правлiння;
12) забезпечення проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства у випадках,
визначених Законом та Статутом;
13) встановлення змiсту та обсягу конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi
Товариства та забезпечення їх захисту;
14) з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання
зацiкавленим особам (у тому числi - незалежному аудитору) iнформацiї та документiв, що
стосуються Товариства;
15) подання до Наглядової ради пропозицiй щодо участi Товариства в iнших юридичних особах;
16) затвердження символiки Товариства, знакiв для товарiв та послуг та iнших реквiзитiв i ознак

Товариства, якi потребують затвердження;
17) прийняття рiшення про використання власних коштiв (чистого прибутку) Товариства у
випадках, коли згiдно з законодавством вiдповiднi платежi є обов'язковими i невiдкладними, а
рiшеннями iнших органiв управлiння Товариства не було визначене джерело для вiдповiдних
витрат. Про таке рiшення на найближчому засiданнi має бути поiнформована Наглядова рада;
18) вирiшення питання про списання безнадiйних активiв Товариства;
19) визначення органiзацiйної структури Товариства (крiм прийняття рiшень про створення
фiлiй та представництв Товариства) та внесення змiн до неї;
20) координацiя роботи фiлiй, представництв, затвердження їх планiв та кошторисiв та контроль
виконання покладених на них завдань;
21) затвердження тарифiв та цiн на роботи та послуги;
22) винесення питань, якi вiдповiдно до законодавства та цього Статуту пiдлягають розгляду та
вирiшенню iншими органами Товариства, на їх розгляд, пiдготовка вiдповiдних матерiалiв та
пропозицiй з цих питань;
23) призначення внутрiшнiх ревiзiй, перевiрок, iнвентаризацiй та службових розслiдувань;
24) розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв i фiлiй
Товариства та прийняття рiшень за результатами їх розгляду;
25)
прийняття
рiшень
щодо
доцiльностi
здiйснення
будь-яких
поточних
фiнансово-господарських операцiй (крiм тих, якi мають характер значного правочину), у т.ч.
тих, якi у податковому облiку мають здiйснюватися за рахунок власних коштiв Товариства;
26) визначення доцiльностi здiйснення фiнансово-господарських операцiй в iнтересах
Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крiм тих, якi мають характер
значного правочину);
27) визначення розмiру плати за користування об'єктами авторського права, якi належать
Товариству, розмiру iншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних
йому майнових та/або немайнових прав;
28) розгляд звернень, що надходять на iм'я Товариства та прийняття рiшень за ними;
29) вирiшення будь-яких iнших питань поточної дiяльностi Товариства i виконання iнших
функцiй, крiм тих, якi цим Статутом вiднесенi до виключної компетенцiї iнших органiв
Товариства.
Повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї.
Ревiзiйна комiсiя:
1) контролює дотримання Товариством законодавства, рiшень Загальних зборiв та Наглядової
ради;
2) розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним
зборам акцiонерiв Товариства;
3) вносить на Загальнi збори акцiонерiв та/або Наглядовiй радi Товариства пропозицiї з
будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової
безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв акцiонерiв Товариства.
Повноваження головного бухгалтера товариства визначенi дiючим законодавством та
посадовою iнструкцiєю головного бухгалтера.
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
У вiдповiдностi до ч.3 ст.40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та
вiдповiдно до статтi 40-1, Пункт 1-2 Закону України вiд 16.11.2017 № 2210-VIII "Про внесення
змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення
iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" та Змiн до Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв, затверджених Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку 4 грудня 2018 року № 854 роздiл VII, Аудитор висловлює думку щодо
вiдповiдностi Звiту керiвництва ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ":

- опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента;
- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента;
- iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на
загальних зборах емiтента;
- порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента.
На основi проведених нами аудиторських процедур, ми доходимо висновку, що фiнансова та
нефiнансова iнформацiя, що наведена в Звiтi про управлiння та у фiнансовiй звiтностi
Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, не протирiчить одна однiй.
Пiд час ознайомлення та перевiрки даних, що наведенi у Звiтi про корпоративне управлiння, ми
дiйшли висновку, що Звiт про корпоративне управлiння мiстить iнформацiю, розкриття якої
вимагається Ст. 401 ЗУ 3480- IV.
Інформація, передбачена Законом України " Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

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

Найменування юридичної
особи

Місцезнаходження

Кількість акцій
(шт.)

Прізвище, ім' я, по батькові фізичної особи
Кошовець Микола Володимирович
Азаров Микола Iванович

Кількість акцій
(шт.)

Усього

75
26
101

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
34,722222
12,037037
46,759259

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані
іменні

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
75
0
26
0
101
0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

Простi iменнi

216

500,10

Примітки:

Права та обов'язки
Кожною простою акцiєю Товариства її власнику акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав,
включаючи права на:
- участь в управлiннi Товариством;
- отримання дивiдендiв;
- отриманняу разi лiквiдацiї Товариства частини його
майна або вартостi частини майна Товариства;
- отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть
Товариства.
Акцiонери зобов'язанi:
- дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв
Товариства;
- виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв
Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у
тому числi пов'язанi з майновою участю;
- оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що
передбаченi Статутом Товариства;
- не розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
публiчна пропозицiя та/або допуск до
торгiв на фондовiй бiржi в частинi
включення до бiржового реєстру
вiдсутнi

Статутний капiтал товариства складає 108021,60 грн. Статутний капiтал подiлений на 216 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 500,10 грн. кожна.

Дата
реєстрації
випуску
1
17.05.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
11/12/1/10

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Луганське
UA4000067193 Акція проста Бездокумент
500,1
216
108 021,6
100
територiальне
бездокумента арні іменні
управлiння Державної
рна іменна
комiсiї з цiнних
паперiв та фондового
ринку
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Факти включення/виключення цiнних паперiв
емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi вiдсутнi. Додаткова емiсiя не проводилась, дострокове погашення не вiдбувалось.

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість цінних
паперів (шт.)

1
Абiбулаєв Олексiй Енверович

2
1

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
3
0,462962

Азаров Олександр Миколайович

10

Азаров Микола Iванович

Кількість за типами акцій
прості іменні

привілейовані іменні

4
1

5
0

4,629629

10

0

26

12,037037

26

0

Азарова Тетяна Павлiвна

1

0,462962

1

0

Бєнца Михайло Иванович

1

0,462962

1

0

Бугайов Олег Юрiйович

1

0,462962

1

0

Бутков Вячеслав Федорович

1

0,462962

1

0

Буткова Вiкторiя В`ячеславiвна

1

0,462962

1

0

Голосов Сергiй Олександрович

3

1,388888

3

0

Голосова Лариса Костянтинiвна

1

0,462962

1

0

Горбунов Костянтин Анатолiйович

1

0,462962

1

0

Гузенко Римма Олександрiвна

1

0,462962

1

0

Дикан Ганна Борисiвна

1

0,462962

1

0

Жевноватченко Галина Олександрiвна

1

0,462962

1

0

Жевноватченко Вiкторiя Володимирiвна

1

0,462962

1

0

Зарайський Володимир Вiкторович

1

0,462962

1

0

Коляка Борис Григорович

1

0,462962

1

0

Коляка Наталiя Романiвна

1

0,462962

1

0

Кошовець Микола Володимирович

75

34,722222

75

0

Лазурко Олександр Олексiйович

1

0,462962

1

0

Павлова Олена Федорiвна

1

0,462962

1

0

Пензiн Михайло Володимирович

1

0,462962

1

0

Пензiна Оксана Мирославiвна

1

0,462962

1

0

Петренко Анатолiй Савелiйович

1

0,462962

1

0

Петренко Марiя Дмитрiвна

1

0,462962

1

0

Пономарьов Володимир Олександрович

3

1,388888

3

0

Попова Наталiя Володимирiвна

1

0,462962

1

0

Сiльченко Артем Васильович

4

1,851851

4

0

Скомороха Петро Iванович

1

0,462962

1

0

Скомороха Тетяна Степанiвна

2

0,925925

2

0

Соболь Галина Сергiївна

2

0,925925

2

0

Староконєв Геннадiй Сергiйович

1

0,462962

1

0

Староконєва Валентина Федорiвна

2

0,925925

2

0

Степанова Лiлiя Олександрiвна

1

0,462962

1

0

Степанова Ольга Петрiвна

1

0,462962

1

0

Суворов Володимир Васильович

1

0,462962

1

0

Трiшин Вiктор Гаврилович

1

0,462962

1

0

Усього

155

71,759226

155

0

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

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
17.05.2010

2
11/12/1/10

3
UA4000067193

4
216

5
108 021,6

6
208

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

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

Опис:
Кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, - 0 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано
iншiй особi, - 0 шт.

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними
паперами у звітному році
Інформація про виплату дивідендів

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.
Дата прийняття уповноваженим
органом акціонерного товариства
рішення про встановлення дати
складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Спосіб виплати дивідендів

За результатами звітного
періоду
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
0
0
0
0
0

0

У звітному періоді

1 039 608
4 813

за
привілейова
ними
акціями
0
0

1 039 608

0

за простими
акціями

16.04.2019

15.05.2019

-

-

безпосереднь
о акцiонерам

-

Дата (дати) перерахування
дивідендів через депозитарну систему
із зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на
відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату
Дата прийняття загальними зборами товариства рiшення про виплату дивiдендiв
Опис
та їх розмiр - 16.04.2019р.
Дата прийняття Наглядовою радою товариства рiшення про встановлення дати
складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та
строк їх виплати - 16.04.2019р.
Порядок виплати - виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.
Спосiб виплати - безпосередньо акцiонерам.
Строк виплати - з 20.05.2019 р. по 31.08.2019 р.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
30 510
27 848
20 654
19 539

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

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
30 510
27 848
20 654
19 539

машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

3 336
4 834
86
1 600

2 819
4 037
86
1 367

0
0
0
0

0
0
0
0

3 336
4 834
86
1 600

2 819
4 037
86
1 367

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 510
27 848
0
0
30 510
27 848
Класифiкацiю основних засобiв, їх ступiнь зносу та коефiцiєнт
завантаження вiдображено вiдповiдно до НП(С)БО 7 <Основнi
засоби>. Основнi засоби товариства враховуються по первiснiй
вартостi, зменшенi на суму зносу. Товариство визнає основними
засобами активи, строк використання яких бiльше одного року.
Балансова вартiсть основних засобiв (разом) склала на початок року:
первiсна вартiсть - 59 312 тис.грн., сума зносу - 28 802 тис.грн.,
залишкова вартiсть - 30 510 тис.грн., на кiнець звiтного року: первiсна
вартiсть - 60 010 тис.грн., сума зносу - 32 162 тис.грн., залишкова
вартiсть - 27 848 тис.грн. З них на кiнець звiтного року: будiвлi та
споруди: первiсна вартiсть в сумi 24 237 тис.грн., знос в сумi 4 698
тис.грн., залишкова вартiсть в сумi 19 539 тис.грн., коефiцiєнт зносу
19,38 %; машини та обладнання: первiсна вартiсть в сумi 15 556
тис.грн., знос в сумi 12 737 тис.грн., залишкова вартiсть в сумi 2 819
тис.грн., коефiцiєнт зносу 81,88 %; транспортнi засоби: первiсна
вартiсть в сумi 11 654 тис.грн., знос в сумi 7 617 тис.грн., залишкова
вартiсть в сумi 4 037 тис.грн., коефiцiєнт зносу 65,36 %; iнструменти,
прилади, iнвентар (меблi): первiсна вартiсть в сумi 2 656 тис.грн., знос в
сумi 2 563 тис.грн., залишкова вартiсть в сумi 93 тис.грн., коефiцiєнт
зносу 96,50 %; iншi основнi засоби: первiсна вартiсть в сумi 1 302
тис.грн., знос в сумi 1 023 тис.грн., залишкова вартiсть в сумi 279
тис.грн., коефiцiєнт зносу 78,57 %; бiблiотечнi фонди: первiсна вартiсть
76 тис.грн., сума зносу 76 тис.грн., залишкова вартiсть в сумi 0
тис.грн., коефiцiєнт зносу 100 %; малоцiннi необоротнi матерiальнi
активи: первiсна вартiсть в сумi 3 068 тис.грн., знос в сумi 3 068
тис.грн., залишкова вартiсть в сумi 0 тис.грн., коефiцiєнт зносу 100 %;
iншi необоротнi матерiальнi активи: первiсна вартiсть в сумi 1 375
тис.грн., знос в сумi 380 тис.грн., залишкова вартiсть в сумi 995
тис.грн., коефiцiєнт зносу 27,63 %; земельнi дiлянки: первiсна вартiсть
в сумi 86 тис.грн., знос дорiвнює 0 тис.грн., залишкова вартiсть в сумi
86 тис.грн., коефiцiєнт зносу - 0 %. Всi основнi засоби утримуються в
належному станi.Термiн користування - безстроково, ступiнь їх
використання - 100 %. Обмеження на використання майна вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника
Розрахункова вартість чистих активів
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
Скоригований статутний капітал
(тис.грн)

За звітний період
235 153

За попередній період
293 332

108
108

108
108

Опис

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв товариства на кiнець звiтного перiоду (235 153
тис.грн.) перевищує розмiр статутного капiталу (108 тис.грн.). Вiдповiдно до п.3 статтi
155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України обов`язок
зменшення статутного капiталу не виникає. Використано методику розрахунку вартостi
чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних
рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств",
затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд
17.11.2004 р. N485. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi
активи = (Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв) (Довгостроковi зобов'язання + Поточнi зобов'язання + Забезпечення наступних виплат i
платежiв + Доходи майбутнiх перiодiв). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих
активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 235 045 тис.грн.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець
попереднього перiоду становить 293 224 тис.грн.
Вимоги
статтi
155 Цивiльного
кодексу
України
дотриманi.
Зменшення
статутного капiталу не вимагається.

3. Інформація про зобов' язання та забезпечення емітента

Кредити банку
у тому числі:

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):

X

0
0

0
X

X

X

0

X

X

0

0

0

X

0

0

X

0

X

X

X

0
0

0
X

X

X

0

X

X

0

0

0

X

0

X

X

20 434

X

X

X

0

X

X

Види зобов’язань

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

Дата
виникнення

X

X

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

Дата
погашення
X

X

X

X
21 883
X
X
X
42 317
X
X
Усього зобов'язань на кiнець звiтного перiоду - 42 317 тис.грн.,
з них: заборгованiсть перед замовниками за роботи, послуги -

179 тис.грн.; з одержаних авансiв - 196 тис.грн; податковi
зобов'язання - 20 434 тис.грн.; поточна заборгованiсть зi
страхування - 802 тис.грн.; зобов`язання з оплати працi - 3 229
тис.грн.; за розрахунками з учасниками - 23 тис.грн.; iнша
поточна заборгованiсть - 17 454 тис.грн.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім' я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження

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

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

Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури фондового
ринку України"
Державне підприємство
21676262
03150, Україна, Київська обл., мiсто
Київ, вулиця Антоновича
DR/00001/APA

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
18.02.2019
(044)4983815
(044)2875673
Iнформацiйнi послуги на фондовому
ринку
Оприлюднення
регульованої
iнформацiї вiд iменi товариства,
подання звiтностi до НКЦПФР
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма
"АУДИТ-КОНТО"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
32896044
93416, Україна, Луганська обл., мiсто
Сєвєродонецьк, вулиця Новiкова,
будинок 15, а/с 94
А No003447
Аудиторська палата України
25.06.1998
(06452) 701140
Аудиторськi послуги
Надання
аудиторських
товариству

послуг

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ДОНКОНСАЛТАУДИТ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
33913531

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

03040, Україна, Київська обл., мiсто
Київ, проспект Голосiївський, будинок
70
4252
Аудиторська палата України
29.01.2009
(044)3534330
Аудиторськi послуги
Надання
аудиторських
послуг
товариству (обов'язковий аудит)
Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, Київська обл., мiсто
Київ, вулиця Тропiнiна, будинок 7Г
2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
01.10.2013
(044) 5910404
(044) 5910404
Депозитарний облiк цiнних паперiв
Послуги з депозитарного облiку цiнних
паперiв товариства
Акцiонерне товариство "Державний
ощадний банк України"
Акціонерне товариство
00032129
01001, Україна, Київська обл., мiсто
Київ, вулиця госпiтальна, будинок 12Г
АЕ 286660
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
10.10.2013
(044) 2478515
(044) 2478515
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи
Послуги депозитарної установи

Підприємство
Територія
Організаційно-пра
вова форма
господарювання

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ"
Луганська область, м.Сєверодонецьк
Акціонерне товариство

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

00206109

за КОАТУУ

4412900000

за КОПФГ

230

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та
геодезії, надання послуг технічного
71.12
за КВЕД
консультування в цих сферах
Середня кількість працівників: 1010
Адреса, телефон: 93411 мiсто Сєвєродонецьк, проспект Гвардiйський, будинок 32, (06452) 2-85-20
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Вид економічної
діяльності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 p.
Форма №1

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

Код
рядка
2

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

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

213
6 881
( 6 668 )
12
30 510
59 312
( 28 802 )
0
0
(0)
0
0
(0)

256
7 134
( 6 878 )
6
27 848
60 010
( 32 162 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1065

0

0

1090

0

0

Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви

1095

30 735

28 110

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

330
255
0
0
75
0
0
0

187
112
0
0
75
0
0
0

1125

167 999

123 894

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

3 172
1 763
0
0
0
989
0
148 289
1 519
146 770
486
0

1 557
2 917
0
0
0
1 325
0
118 866
2 125
116 741
610
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
323 028

0
0
0
0
4
249 360

1200

0

0

1300

353 763

277 470

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435

108
0
293
353
0
0
27
292 551
(0)
(0)
0

108
0
293
353
0
0
27
234 372
(0)
(0)
0

Код
рядка

Усього за розділом I
1495
293 332
235 153
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
резерв незароблених премій
1533
0
0
інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
0
0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
товари, роботи, послуги
1615
8 293
179
розрахунками з бюджетом
1620
17 439
20 434
у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
розрахунками зі страхування
1625
848
802
розрахунками з оплати праці
1630
2 790
3 229
одержаними авансами
1635
1 974
196
розрахунками з учасниками
1640
26
23
із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
0
0
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
29 061
17 454
Усього за розділом IІІ
1695
60 431
42 317
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
0
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
353 763
277 470
Примітки: Станом на 31.12.2019 р. товариство має основнi засоби за первiсною вартiстю в сумi 60 010
тис.грн., в тому числi знос - 32 162 тис.грн. Вiдображення в облiку надходження, вибуття, ремонту
основних засобiв здiйснювалося вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 <Основнi засоби>. Визнання, оцiнка i
облiк нематерiальних активiв вiдповiдає вимогам П(С)БО 8 <Нематерiальнi активи>. На кiнець звiтного
перiоду вартiсть нематерiальних активiв за первiсною вартiстю становила 7 134 тис.грн., в тому числi
знос - 6 878 тис.грн. Облiк товарно-матерiальних цiнностей ведеться на рахунках класу 2 та у
вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 9 <Запаси>. Протягом звiтного перiоду зарахування запасiв на баланс
проводилося за первiсною вартiстю, вибуття - за методом FIFO. На кiнець звiтного перiоду вартiсть
виробничих запасiв становить 112 тис.грн., товарiв - 75 тис.грн. Облiк дебiторської заборгованостi
ведеться на рахунках класу 3 i вiдповiдає вимогам П(С)БО 10 <Дебiторська заборгованiсть>. Дебiторська

заборгованiсть визнається активом, якщо є ймовiрнiсть отримання товариством майбутнiх економiчних
вигод та може бути достовiрно визначена її сума. Склад дебiторської заборгованостi на кiнець звiтного
перiоду:- за продукцiю, товари, роботи, послуги - 123 894 тис.грн., - з бюджетом - 2 917 тис.грн., - за
виданими авансами - 1 557 тис.грн., - iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 1 325 тис.грн. Залишок
грошових коштiв на поточних рахунках та в касi головного пiдприємства на 31.12.2019 р. був звiрений
безпосередньо з виписками банкiв-резидентiв та касовим звiтом. Грошовi кошти (з урахуванням фiлiй) на
кiнець звiтного перiоду складають:- готiвковi кошти - 2 125 тис.грн., - на рахунках в банках - 116 741
тис.грн. Iншi оборотнi активи на кiнець звiтного перiоду - 4 тис.грн. Облiк зобов'язань ведеться на
рахунках класу 6 вiдповiдно до П(С)БО 11 <Зобов'язання>. Заборгованiсть визнається зобов'язанням,
якщо товари, матерiали та iншi ресурси (роботи, послуги) отриманi товариством вiд постачальникiв.
Товариство не має довгострокових зобов'язань i забезпечень. Склад поточної кредиторської
заборгованостi на кiнець звiтного перiоду: - за товари, роботи, послуги - 179 тис.грн., - за одержаними
авансами - 196 тис.грн., - за розрахунками з бюджетом - 20 434 тис.грн., - зi страхування - 802 тис.грн., - з
оплати працi - 3 229 тис.грн., - за розрахунками з учасниками - 23 тис.грн., - iншi поточнi зобов'язання 17 454 тис.грн.
Керівник

Кошовець Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Коляка Наталiя Романiвна
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Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

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

Код
рядка
2

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

2000

369 836

488 945

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 313 418 )
(0)

( 395 692 )
(0)

2090

56 418

93 253

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
37 602

0
0
0
50 031

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 90 265 )
( 119 )
( 40 919 )

( 84 890 )
( 294 )
( 36 717 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

0

21 383

2195
2200
2220

( 37 283 )
0
1 254

(0)
0
1 385

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

2240
2241
2250
2255
2270
2275

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

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

2290

0

22 768

2295
2300

( 36 029 )
0

(0)
-65

2305

0

0

2350

0

22 703

2355

( 36 029 )

(0)

Код
рядка

За звітний
період

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

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
-36 029

0
22 703

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
7 027
Витрати на оплату праці
2505
138 185
Відрахування на соціальні заходи
2510
29 018
Амортизація
2515
4 482
Інші операційні витрати
2520
226 673
Разом
2550
405 385
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
0
0
0,000000

За аналогічний
період
попереднього
року
4
10 690
134 084
25 211
4 627
307 036
481 648
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
2615
0,000000
0,000000
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: Згiдно НП(С)БО 15 <Дохiд> дохiд визнається на момент збiльшення активу чи зменшення
зобов`язань. Облiк доходiв ведеться на рахунках класу 7. Склад доходiв за звiтний перiод: - чистий дохiд
вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 369 836 тис.грн., - iншi операцiйнi доходи - 37 602
тис.грн., - iншi фiнансовi доходи - 1 254 тис.грн. Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку
товариства одночасно iз зменшенням активу чи збiльшенням зобов`язань. Загалом формування витрат
проводиться вiдповiдно до НП(С)БО 16 <Витрати>. Облiк витрат ведеться на рахунках класу 9. Склад
витрат товариства за звiтний перiод визначено вiдповiдно до законодавства України та Наказу про
облiкову полiтику товариства: - собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 313 418
тис.грн., - адмiнiстративнi витрати - 90 265 тис.грн., - витрати на збут - 119 тис.грн., - iншi операцiйнi
витрати - 40 919 тис.грн. За результатами дiяльностi у звiтному перiодi товариство отримало збиток в
сумi 36 029 тис.грн.
Керівник

Кошовець Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Коляка Наталiя Романiвна
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2019 рік
Форма №3

Стаття

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

Код
рядка

2

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

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

456 712
0
0
1 248
0
1 885
181

501 633
0
0
1 390
0
3 932
0

3025

1 254

1 385

3035
3040
3045
3050
3055
3095

6 088
2 585
0
0
0
2 220

0
1 349
0
0
0
637

3100
3105
3110
3115
3116

( 53 554 )
( 109 588 )
( 29 139 )
( 86 789 )
( 4 608 )

( 62 841 )
( 104 074 )
( 27 313 )
( 83 442 )
( 6 708 )

3117

( 52 767 )

( 48 792 )

3118

( 29 414 )

( 27 942 )

3135
3140
3145

(0)
(0)
( 18 )

( 4 786 )
(5)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 206 296 )
-13 211

(0)
( 214 750 )
13 115

3200

0

0

необоротних активів
3205
83
166
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
0
0
дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
3235
0
0
іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
(0)
(0)
необоротних активів
3260
( 2 309 )
( 2 893 )
Виплати за деривативами
3270
(0)
(0)
Витрачання на надання позик
3275
(0)
(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
3280
(0)
(0)
іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
(0)
(0)
3295
-2 226
-2 727
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
0
0
Надходження від продажу частки в дочірньому
3310
0
0
підприємстві
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
(0)
(0)
Погашення позик
3350
(0)
(0)
Сплату дивідендів
3355
( 975 )
( 880 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
(0)
(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
(0)
(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому
3370
(0)
(0)
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
3375
(0)
(0)
дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
(0)
(0)
3395
-975
-880
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3400
-16 412
9 508
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
3405
148 289
148 751
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
-13 011
-9 970
Залишок коштів на кінець року
3415
118 866
148 289
Примітки: Рух грошових коштiв у результатi операцiйної дiяльностi вiдбувся за рахунок надходжень вiд
реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в сумi 456 712 тис.грн., надходження авансiв вiд покупцiв та
замовникiв - в сумi 1 885 тис.грн., цiльового фiнансування - в сумi 1 248 тис.грн., надходжень вiд
вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках - в сумi 1 254 тис.грн., вiд операцiйної оренди - в
сумi 2 585 тис.грн., iнших надходжень - в сумi 2 220 тис.грн. Чистий рух грошових коштiв за звiтний
перiод склав - 16 412 тис.грн. Залишок коштiв на кiнець року складає 118 866 тис.грн.
Керівник

Кошовець Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Коляка Наталiя Романiвна

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

00206109

Звіт про власний капітал
За 2019 рік
Форма №4

Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

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

2
4000
4005

3
108
0

4
293
0

5
353
0

6
27
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
292 551
0

4010
4090
4095

0
0
108

0
0
293

0
0
353

0
0
27

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

Код за ДКУД

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
293 332
0

0
0
292 551

0
0
0

0
0
0

0
0
293 332

0

-36 029

0

0

-36 029

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
-1 040

0
0

0
0

0
-1 040

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
капіталу
Сума чистого прибутку,
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
матеріальне заохочення
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
капіталу
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Анулювання викуплених
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Вилучення частки в капіталі
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
4290
0
0
0
0
-21 110
0
0
-21 110
Придбання (продаж)
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
4295
0
0
0
0
-58 179
0
0
-58 179
Разом змін у капіталі
4300
108
293
353
27
234 372
0
0
235 153
Залишок на кінець року
Примітки: Вiдповiдно до статуту товариством сформований та повнiстю сплачений у попереднiх перiодах статутний капiтал у розмiрi 108 021,60 грн. Протягом
звiтного перiоду розмiр статутного капiталу не змiнювався. Порядок формування статутного капiталу вiдповiдає вимогам законодавства України. Протягом звiтного
перiоду емiсiя цiнних паперiв не проводилась. Капiтал у дооцiнках складається iз залишкiв дооцiнки активiв в попереднiх перiодах (рахунок 423) i на кiнець звiтного
перiоду складає 293 тис.грн. Iнший додатковий капiтал складається iз залишкiв коштiв соцiальних фондiв, сформованих у попереднiх перiодах (рахунок 425) i на кiнець
звiтного перiоду становить 353 тис.грн. Резервний капiтал сформовано в сумi 27 тис.грн. (25% статутного капiталу) за рахунок вiдрахувань з чистого прибутку в
попереднiх перiодах. Протягом звiтного перiоду розмiр резервного капiталу не змiнювався. Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного перiоду становить 234 372
тис.грн. Облiк власного капiталу ведеться на рахунках класу 4 з дотриманням вимог П(С)БО.

Керівник
Головний бухгалтер

Кошовець Микола Володимирович
Коляка Наталiя Романiвна

XV. Відомості про аудиторський звіт

1

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

2

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

3
4

5

6
7

8
9
10

Приватне пiдприємство
"Аудиторська фiрма "Аудит Iнформ"
31719648

04107 м. Київ, провулок Татарський,
буд. 8, офiс.104
2905
номер: 339/3, дата: 23.02.2017
з 01.01.2019 по 31.12.2019
01 - немодифікована

номер: 0320/А, дата: 28.01.2020
дата початку: 10.02.2020, дата
закінчення: 27.03.2020
27.03.2020
150 414,00

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
13 Текст аудиторського звіту
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ"
Адресат: Нацiональнiй Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;
Акцiонерам та управлiнському персоналу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ".
Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi
Думка
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ" (надалi - ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ", або
Товариство).
Фiнансова звiтнiсть ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ" складається з:
1.Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2019 року (ф. 1);
2.Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за перiод з 01 сiчня 2019 року по 31
грудня 2019 року (ф. 2);
3.Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2019 рiк (ф. 3);
4.Звiт про власний капiтал за 2019 рiк (ф. 4);
5.Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2019 рiк (ф.5).
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах, фiнансовий стан ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ" на 31 грудня 2019 року,
та її фiнансовi результати i грошовi потоки за 2019 рiк, вiдповiдно до Нацiональних положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку (далi по тексту ПСБО) та вiдповiдає вимогам Закону
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. №
11
12

996-ХIV щодо складання фiнансової звiтностi.
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та
аудиторську дiяльнiсть" та МСА (видання 2016-17 року) в якостi нацiональних стандартiв
аудиту (НСА) рiшенням Аудиторської палати України № 361 вiд 08.06.2019 року. Складання
аудиторського звiту щодо рiчної фiнансової звiтностi проведено у вiдповiдно до МСА 700
"Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi". Нашу вiдповiдальнiсть
згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової
звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом
етики професiйних бухгалтерiв ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс
РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової
звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу
РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, що, на нашi професiйнi судження, були значущими пiд
час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод.
Проаналiзувавши перелiк всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено
найвищими повноваженнями, та питань, що мали найбiльше значення пiд час аудиту
фiнансової звiтностi поточного перiоду, ми не iдентифiкували ключовi питання аудиту, якi
необхiдно висвiтлювати в нашому звiтi.
Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi
Несприятливе зовнiшнє середовище в країнi в умовах складної полiтичної ситуацiї, а також
свiтової кризи у зв'язку з захворюванням, який викликає новий коронавiрус COVID-19
(згiдно назви захворюванню ВООЗ), коливання курсу нацiональної валюти, вiдсутнiсть
чинникiв покращення iнвестицiйного клiмату можуть надалi мати негативний вплив на
результати дiяльностi та фiнансовий стан Товариства, характер якого на поточний момент
визначити неможливо.
Управлiнський персонал не iдентифiкував суттєвої невизначеностi, яка могла б поставити пiд
значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть, тому
використовував припущення про безперервнiсть функцiонування Товариства, як основи для
облiку пiд час пiдготовки фiнансових звiтiв.
Iншi питання
Аудит фiнансової звiтностi ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ" за попереднiй рiк, що
закiнчився 31 грудня 2018 року був проведений iншим аудитором ( ТОВ
"ДОНКОНСАЛТАУДИТ" код ЄДРПОУ 33913531; свiдоцтво № 4252, видане Аудиторською
палатою України 29.01.2009 р., рiшення №198/2; Мiсцезнаходження ; Україна, 03040, м. Київ,
проспект Голосiївський, буд. 70), який 27 квiтня 2019 року висловив думку iз застереженням
щодо цiєї фiнансової звiтностi.
Iнша iнформацiя
Наша думка про фiнансову звiтнiсть не поширюється на iншу iнформацiю, i ми не будемо
надавати впевненiсть у будь-якiй формi щодо даної iнформацiї.
У зв'язку з проведенням нами аудиту фiнансової звiтностi наш обов'язок полягає в
ознайомленнi з iншою iнформацiєю i розглядi при цьому питання, чи є суттєвi невiдповiдностi
мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими в ходi
аудиту, i чи не мiстить iнша iнформацiя iнших можливих iстотних спотворень.
Узгодженiсть звiту про управлiння з фiнансовою звiтнiстю
Вiдповiдно до статтi 14 пункту 3 абз.5 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та
аудиторську дiяльнiсть" Звiт про управлiння, що надається ПРИВАТНОМУ
АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ" до Закону України вiд

05.10.2017 № 2164-VIII - Про внесення змiн до Закону України № 996 "Про бухгалтерський
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та НАКАЗУ МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
вiд 7 грудня 2018 року № 982 "Про затвердження Методичних рекомендацiй зi складання звiту
про управлiння" узгоджений з фiнансовою звiтнiстю ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ" за звiтний перiод та не мiстить суттєвих
викривлень.
Ми ознайомилися з iнформацiєю, що представлена у Звiтi про управлiння та при цьому
розглянули, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж звiтом з управлiння та фiнансовою звiтнiстю
або чи цей звiт з управлiння виглядає таким, що мiстить суттєве викривлення. На основi
проведених нами аудиторських процедур, ми доходимо висновку, що фiнансова та
нефiнансова iнформацiя, що наведена в Звiтi про управлiння та у фiнансовiй звiтностi
Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, не протирiчить одна однiй.
Перевiрка iнформацiї та надання впевненостi щодо звiту керiвництва
ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ" входить до реєстру емiтентiв цiнних паперiв. У
вiдповiдностi до ч.3 ст.40 прiм Закону України " Про цiннi папери та фондовий ринок" та
вiдповiдно до статтi 40-1, Пункт 1-2 Закон України вiд 16.11.2017 № 2210-VIII "Про внесення
змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення
iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" та Змiни до Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв затверджених Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку 4 грудня 2018 року № 854 роздiл VII, Аудитор висловлює думку щодо
вiдповiдностi Звiту керiвництва ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХIМ":
- опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
емiтента;
- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента;
- iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на
загальних зборах емiтента;
- порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента.
А також, Аудитор перевiрив iнформацiю:
- вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента;
- iнформацiя про розвиток емiтента;
- iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних
паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i
доходiв або витрат емiтента:
-завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої
використовуються операцiї хеджування;
- iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику
лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.
Пiд час ознайомлення та перевiрки даних, що наведенi у Звiтi про корпоративне управлiння,
ми дiйшли висновку, що Звiт про корпоративне управлiння мiстить iнформацiю, розкриття
якої вимагається Ст. 401 ЗУ 3480- IV.
Вiдповiдальнiсть керiвництва та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову
звiтнiсть.
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання
фiнансової звiтностi вiдповiдно до ПСБО, та за таку систему внутрiшнього контролю, яку
керiвництво визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi,
що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де
це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Особи, вiдповiдальнi за корпоративне управлiння, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за
пiдготовкою фiнансової звiтностi Товариства.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,
що мiстить нашу думку.
Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит,
проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує.
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими,
якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на
економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
дотримуємось професiйного скептицизму протягом усього завдання з аудиту.
Крiм того, ми:
- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi
ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство
може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективностi системи внутрiшнього контролю;
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок
i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо
подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть товариства продовжити
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть
примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями
iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу
її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про
запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи
будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й
iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовне, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ

Основнi вiдомостi про суб'єкта аудиторської дiяльностi, що провiв аудит:
Назва аудиторської фiрми ПП "АФ"АУДИТ-IНФОРМ"
Iдентифiкацiйний код
31719648
Номер реєстру Суб`єкту аудиторської дiяльностi для здiйснення обов`язкого аудиту
Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв, якi можуть здiйснювати
Аудиторську дiяльнiсть
ТРЕТIЙ
Свiдоцтво № 2905 видане Аудиторською палатою України 23.04.2002 р.
Номер, дата видачi свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi
Свiдоцтво видане Аудиторською палатою України рiшення АПУ № 339/3 вiд 23.02.2017 р.
термiн дiї: до 31.12.2022 р.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є:
Жихар Олена Петрiвна
Партнер з аудиту
сертифiкат серiї А № 003447,
виданий рiшенням Аудиторської палати України
№ 67 вiд 25.06.1998 року
_____________________ О.П. Жихар
Директор
ПП АФ "АУДИТ-IНФОРМ"
сертифiкат аудитора серiї А № 004948,
виданий рiшенням Аудиторської палати України
№ 104 вiд 30.11.2001 року
_____________________С.Б. Шевлякова
04107, м. Київ, вул. Половецька, 16/5
27 березня 2020 року

XVI. Твердження щодо річної інформації

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 товариства, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне
та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток, здiйснення господарської дiяльностi та стан
товариства разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються 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

Вид інформації

1
16.04.2019

діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
16.04.2019

3
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів

