
XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

 на початок  на кінець  на початок  на кінець  на початок  на кінець  
 періоду періоду періоду періоду періоду періоду 

1.Виробничого призначення: 1067,5 6,2 238,6 193,524 1306,1 199,724 
  будівлі та споруди 270 0 0 0 270 0 
  машини та обладнання 70 0 0 0 70 0 
  транспортні засоби 725 0 0 0 725 0 
  земельні ділянки 0 0 238,6 193,524 238,6 193,524 
  інші 2,5 6,2 0 0 2,5 6,2 
2.Невиробничого призначення:  0 0 0 0 0 0 
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 
   інші 0 0 0 0 0 0 
 Усього 1067,5 6,2 238,6 193,524 1306,1 199,724 
Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):  
будівлі і споруди - 60 - 80 років, машини і обладнання - 10 -15 років, транспортні засоби - 3 -5 років.  
Первісна вартість основних засобів: 4051,7 тис. грн. Сума нарахованого зносу: 4045,5 тис. грн.  
Ступінь зносу основних засобів: 99,85 % Ступінь використання основних засобів 90%. Змін у первісній вартості  

основних засобів у звітному 2019 році  не було. Зменшення залишкової вартості основних  
засобів відбулось за рахунок нарахування зносу.  

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: Обмежень на використання майна емітента немає. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 Найменування За звітний період За попередній період 

 показника 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.  -243,3 533 

Статутний капітал (тис. грн) 527,3 527,3 

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 527,3 527,3 

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та  

звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".  

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду  

становить -770,6 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним  

капіталом на кінець звітного періоду становить -770,6 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих  

активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 5,7 тис.грн. Різниця між розрахунковою  

вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 5,7  

тис.грн. Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу  

(скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру  

статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного  

кодексу України передбачена ліквідація товариства. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 
 Види зобов‘язань Дата  Непогашена  Відсоток за  Дата  
 виникнення частина боргу  користування  погашення 
 (тис.грн) коштами (% річних) 

Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:         
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 
у тому числі: X 0 X X 
за облігаціями (за кожним власним  
випуском): 

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

за сертифікатами ФОН (за кожним  X 0 X X 
власним випуском): 

за векселями (всього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами (у тому  X 0 X X 
числі за похідними цінними паперами)  



(за кожним видом): 

за фінансовими інвестиціями в  X 0 X X 
корпоративні права (за кожним видом): 

Податкові зобов’язання X 122 X X 
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X 
Інші зобов'язання та забезпечення X 208,1 X X 
Усього зобов'язань та забезпечень X 330,1 X X 
Опис: На кінець звітного 2019 року емітент не має зобов'язань: 
- за кредитами,  
- за облігаціями; 
- за  іпотечними цінними паперами; 
- за сертифікатами ФОН; 
- за векселями; 
- за іншими цінними паперами, в.ч. за похідними цінними паперами; 
- за фінансовими інвестиціями в корпоративні права. 

 

    

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 

Повне найменування юридичної  Публічне акціонерне товариство  "Національний депозитарій  
особи або прізвище, ім'я, по  України" 
батькові фізичної особи 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної  30370711 
особи 
Місцезнаходження вул. Тропініна, 7 -Г, м.Київ, 04107, Україна 

Номер ліцензії або іншого  Рішення № 2092 
документа на цей вид діяльності 

Найменування державного органу,  НКЦПФР 
що видав ліцензію або інший  
документ 

Дата видачі ліцензії або іншого  01.10.2013 
документа 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 
Факс (044) 591-04-00 
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну  
 дiяльнiсть депозитарiю 

Опис:       ПАТ "Національний депозитарій України" діє як Центральний депозитарій не на підставі  
ліцензії, а у відповідності до Закону України "Про депозитарну систему України". ПАТ  
"Національний депозитарій України" здійснює діяльність відповідно до "Правил Центрального  
депозитарію цінних паперів", затверджених рішенням Наглядової ради ПАТ "Національний  
депозитарій України" (протокол від 04.09.2013 №4) та зареєстрованих НКЦПФР 01.10.2013 рішення 
  №2092 зі Змінами, затвердженими рішенням НКЦПФР № 443 від 08.04.2014 р. Вiдповiдно до  
укладеного договору депозитарiй надає послуги щодо обслуговування випуску цiнних  паперiв:  
прийом на зберiгання глобального сертифiкату цiнних паперiв емітента, вiдкриття та ведення  
рахунку у цiнних паперах, виконання  розпоряджень емітента щодо отримання інформації та інших. 
 

Повне найменування юридичної  Приватне мале підприємство «Аудиторська фірма «Аудит  
особи або прізвище, ім'я, по  Києва» 
батькові фізичної особи 



Організаційно-правова форма Приватне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної  22888948 
особи 
Місцезнаходження  вул. Героїв Дніпра, 38, кв.79, м.Київ, 04214, Україна 

Номер ліцензії або іншого  0473 
документа на цей вид діяльності 

Найменування державного органу,  Аудиторська палата України 
що видав ліцензію або інший  
документ 

Дата видачі ліцензії або іншого  26.01.2001 
документа 

Міжміський код та телефон (044) 468-99-80 
Факс (044) 468-99-80 
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги  
 емiтенту 

Опис: Рішенням Аудиторської палати України від 04.07.2013р. №273/4 видане Свідоцтво про  
відповідність системи контролю якості.  Директор фірми  Кубрак Анатолій Романович, сертифікат  
аудитора серії А №001755, від 24.11.1994р., виданий Аудиторською палатою України. 
 

Повне найменування юридичної  Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури  
особи або прізвище, ім'я, по  фондового ринку України» 
батькові фізичної особи 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної  21676262 
особи 
Місцезнаходження вул.Антоновича, 51, оф. 1206, м.Київ, 03150, УКРАЇНА 

Номер ліцензії або іншого  DR/00001/APA 
документа на цей вид діяльності 

Найменування державного органу,  НКЦПФР 
що видав ліцензію або інший  
документ 

Дата видачі ліцензії або іншого  18.02.2019 
документа 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 
Факс (044) 287-56-73 
Вид діяльності Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку 

Опис: Опис: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»,  
яка внесена до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку  
(реєстраційний номер:№ DR/00001/APA, №DR/00002/ARM, дата включення до Реєстру осіб,  
уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку: 18.02.2019 р), надає емітенту  
послуги  з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, а також  
послуги з подання звітності (інформації)) до НКЦПФР. 

 

 



 Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
 (за 2019 рік) 
  Дата  Найменування  Гранична  Вартість активів  Співвідношення  Предмет правочину Дата розміщення  інформації  Адреса сторінки  
  прийняття  уповноваженого органу, сукупна вартість  емітента за  граничної сукупної  в загальнодоступній  власного веб-сайту 
 № рішення  що прийняв рішення правочинів даними останньої  вартості правочинів до інформаційній базі даних   товариства, на  
 Національної комісії з цінних  якій розміщена  

 з/п (тис.грн) річної фінансової   вартості активів  паперів та фондового ринку  інформація про  
 звітності емітента за даними  або через особу, яка  прийняття  
 (тис. грн) останньої річної  провадить діяльність з  рішення щодо  
 фінансової звітності (у  оприлюднення регульованої  попереднього  
 інформації від імені учасників надання згоди  

 відсотках)  фондового ринку на вчинення  
 значних  
 правочинів 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 09.04.2019 Загальні збори акціонерів 10000 1107 903,34237 Укладення будь-яких  09.04.2019 http://bud- 
 договорів та угод  trans.kiev.ua 
 фінансово- 
 господарського характеру. 

Опис 
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 09.04.2019 (Протокол  №1/2019 від 

09.04.2019 р.). 
Предмет правочинів: Укладення будь-яких договорів та угод фінансово-господарського характеру. 
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: 
Прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися  товариством  протягом не більше одного року з дати  
прийняття цього рішення. 
 Характер таких правочинів: правочини фінансово-господарського характеру відповідно до предмету діяльності за статутом товариства. 
       Гранична сукупна вартість правочинів: 10000 тис. грн; 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1107,0 тис. грн; 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 903,34237%; 
Загальна кількість голосуючих акцій:44227 ; 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:44226 ; 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:44226 ; 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:0 . 

 


