Титульний аркуш
26.04.2019
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№1
(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)
Голова правлiння

Кондратенко Б.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДІЯ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Місцезнаходження

21486001
вул. Червонопартизанська, 14-В, м. Київ, 03037

5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 249-90-50, (044) 249-90-50
6. Адреса електронної пошти
kondratenko@diia.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента,
рішення загальних зборів акціонерів,
яким затверджено річну інформацію, або дата та 19.04.2019, б/н
рішення загальних зборів акціонерів, яким
затверджено річну інформацію емітента (за
наявності)
8. Найменування, ідентифікаційний Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури
код юридичної особи, країна
фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА,
реєстрації юридичної особи та номер DR/00001/APA
свідоцтва про включення до Реєстру
осіб, уповноважених надавати
інформаційні послуги на фондовому
ринку, особи, яка здійснює
оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника
фондового ринку

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

http://strah.patprom.com/
26.04.2019
(адреса сторінки)
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(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента.

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.
5. Інформація про рейтингове агентство.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.
7. Судові справи емітента.
8. Штрафні санкції емітента.
X

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;

X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;

X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення;
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).
11. Звіт керівництва (звіт про управління):

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

X

2) інформація про розвиток емітента;

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом,
якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:
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:

X
X

X

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

X

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством
вимоги;
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);

X
X

інформація про наглядову раду;

X

інформація про виконавчий орган;

X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

X

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

X

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах
емітента;
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

X

повноваження посадових осіб емітента.

X
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X

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;

X

X

X

2) інформація про облігації емітента;
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
4) інформація про похідні цінні папери емітента;
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за
якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру
статутного капіталу такого емітента.
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.

X

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

3) інформація про зобов'язання емітента;

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

X

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

X

26. Інформація вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність.

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента
аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових
цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації.

X
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33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого
емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які
здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

X

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.
X

46. Примітки.(до звіту)

В перелiку iнформацiй вiдсутня iнформацiя Товариства про:
1. Інформація про рейтингове агентство - у зв"язку з тим, що не проводилась рейтингова оцiнка Товариства або його
цiнних паперiв;
2. Процентні облігації - у зв"язку з тим, що такі відсутні;
3. Інформація про похідні цінні папери - у зв"язку з тим, що такі відсутні;
4. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій,
іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН) - у зв"язку з тим, що такі не випускались;
5. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - у зв"язку з тим, що такі не викупались;
6. Інформація про зобов'язання емітента (за кожним кредитом) -- у зв"язку з тим, що такі кредити відсутні;
7. Інформація про зобов'язання емітента (за кожним випуском облігацій) - у зв"язку з тим, що такі облігації не
випускались;
8. Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права) - у зв"язку з тим, що такі
зобов'язання відсутні;
9. Інформація про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами )- - у зв"язку з тим, що такі зобов'язання
відсутні;
10. Інформація про зобов'язання емітента (за сертифікатами ФОН) - у зв"язку з тим, що такі зобов'язання відсутні;
11. Інформація про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними
паперами))- у зв"язку з тим, що такі зобов'язання відсутні;
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ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "ДІЯ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну
д/н
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
11.04.2003
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
7000000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
0
належать державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
0
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
3
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Найменування виду діяльності
Код за КВЕД
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
68.20
Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

68.32

Діяльність у сфері права

69.10

10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
2) МФО банку
3) поточний рахунок
4) найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок
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Філія - Головне управління по м. Києву та
Київській області публічного акціонерного
товариства "Державний ощадний банк України"
322669
26007300130115
д/н

д/н
д/н

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:
1) найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Маяк-2"

2) організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) ідентифікаційний код юридичної особи 13686795
4) місцезнаходження
01032, м. Київ, вул. Старовокзальна, 13

5) опис: Емiтент є учасником товариства, частка корпоративних прав складає 460 тис. грн. (32,3
%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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18. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Не відбувались.
Інформація про чисельність працівників
2Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 3
Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств
Не належить
Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями,
підприємствами, установами
Спільну діяльність не проводить
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб
Не надходили.
Опис обраної облікової політики
Метод амортизації згідно облікової політики – прямолінійний.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
сума виручки в звітному періоді – 363,6 тис. грн.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
Основні придбання або відчудження відсутні
Інформація про основні засоби емітента
офісні приміщення загальною площею 233,9 м. кв. які розташовані: 03037, м. Київ, вул.. Братів Зерових №
14-В.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
ПрАТ «ДІЯ» функціонує в нестабільному середовищі, поліпшення економічної ситуації в Україні в
значній мірі залежатиме від ефективності фіскальних і інших заходів, які здійснюватимуться урядом
України. Невизначеність політичних, юридичних, податкових i нормативно-законодавчих умов
функціонування може вплинути на вартість активів, розмір прибутку ПрАТ «ДІЯ». Але на цю дату
неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації, законодавчого регулювання
небанківських фінансових установ, на ліквідність і дохід Товариства, стабільність і структуру операцій.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Дана політика відсутня
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
Не укладались.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
Підвищення ціни аренди, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на
діяльність емітента в майбутньому.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок
Політика щодо досліджень та розробок не застосовується
Інша інформація
Аналiз господарської дiяльностi за 2018р., 2017р. 2016р.
Найменування
перiод
показника
за положеннями (стандартами) 2018р. 2017р. 2016р.
бухгалтерського обліку
Усього активiв
5605,1 5731,5
Основнi засоби
5034,8
5148,4
2018 р.
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5808,8
5262,1

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
460,0
460,0
Запаси
Сумарна дебiторська заборгованiсть
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Власний капiтал
Статутний капiтал
Нерозподiлений прибуток
(непокритий збиток)
Довгостроковi зобов'язання
Поточнi зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
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------------50,2
31,5
7,3
91,4
60,1
79,4
5537,0
5409,9 5611,4
7000,0
7000,0
7000,0
(5809,0)

(5770,8)
(5785,3)
-4,6
--195,2
189,9
192,8
8,2
14,5
9,8

460,0

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*:
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1978
Вища (економiчна)

Гурiна Ганна Сергiївна

6) стаж роботи (років)**:
19
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
Київського нацiонального авiацiйного унiверситету (м. Київ), 01566117, ВАТ "СК "Дiя", Член
наглядової ради
8) дата набуття повноважень та
19.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та
обов’язки згiдно закону України «Про акцiонернi товариства», Статуту, Положення «Про
наглядову раду Товариства». Змiн протягом звiтного року у персональному складi посадових осiб
не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента
не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 19. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом
останнiх п"яти рокiв: член наглядової ради, викладач Київського нацiонального авiацiйного
унiверситету. Посадова особа обiймає посаду викладача Київського нацiонального авiацiйного
унiверситету (м. Київ, пр. Космонавта Комарова 1)
Загальний стаж роботи (років) Попередні посади:
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є
посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором.
-------------------1) посада*:
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1940
Вища (технiчна)
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Трещев Валерiй Павлович

6) стаж роботи (років)**:
45
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПрАТ «Дія», 21486001, ПрАТ "СК "ДIЯ", Голова правлiння
8) дата набуття повноважень та
19.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та
обов’язки згiдно закону України «Про акцiонернi товариства», Статуту, Положення «Про
наглядову раду Товариства». У звiтному роцi змiн у персональному складi посадових осiб не
вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не
має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 45. Попереднi посади, якi особа обiймала проятгом останнiх
п"яти рокiв: Голова правлiння. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших
пiдприємствах.
-------------------1) посада*:
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1938
Вища (технiчна)

Кудрiн Анатолiй Павлович

6) стаж роботи (років)**:
46
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
Київського нацiонального авiацiйного унiверситету, 01566117, Київський нацiональний
авiацiйний унiверситет, викладач
8) дата набуття повноважень та
19.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та
обов’язки згiдно закону України «Про акцiонернi товариства», Статуту, Положення «Про
наглядову раду Товариства». Протягом звiтного року змiн у персональному складi посадових осiб
не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента
не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 46. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом
останнiх п"яти рокiв: викладач. Посадова особа обiймає посаду викладача Київського
нацiонального авiацiйного унiверситету (м. Київ, пр. Космонавта Комарова 1)
Загальний стаж роботи (років) Попередні посади:
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є
посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором.
-------------------1) посада*:
Член Наглядової ради
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2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1966
Вища (технiчна)

Кабачнiк Iлля Миколайович

6) стаж роботи (років)**:
29
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ЗАТ «АВIКОС» (Росiя), д/н, ЗАТ "АВIКОС" (Росiя), виконавчий директор
8) дата набуття повноважень та
19.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та
обов’язки згiдно закону України «Про акцiонернi товариства», Статуту, Положення «Про
наглядову раду Товариства». Протягом звiтного року змiн у персональному складi посадових осiб
не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента
не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 29. Попереднi посади, якi особа обiймала проятгом
останнiх п"яти рокiв: виконавчий директор. Посадова особа обiймає посаду виконавчого
директора ЗАТ «АВIКОС» (Росiя).
-------------------1) посада*:
Голова Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1955
Вища (технiчна)

Кондратенко Борис Володимирович

6) стаж роботи (років)**:
42
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПрАТ «Дія», 21486001, ПрАТ "СК "ДIЯ", перший заступник Голови правлiння
8) дата набуття повноважень та
19.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та
обов’язки згiдно закону України «Про акцiонернi товариства», Статуту, Положення «Про
Правлiння Товариства». Змiн протягом звiтного року у персональному складi посадових осiб не
вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не
має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 42. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх
п"яти рокiв: перший заступник Голови правлiння. Посадова особа не працює та не займає посад
2018 р.
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на будь-яких iнших пiдприємствах.
-------------------1) посада*:
Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1947
Вища (економiчна)

Самонова Нiна Iванiвна

6) стаж роботи (років)**:
49
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ТОВ "П"юклонт", д/н, ТОВ "П"юклонт", Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та
08.07.2011 4 роки
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та
обов’язки згiдно закону України «Про акцiонернi товариства», Статуту, Положення «Про
Правлiння Товариства». Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не
вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не
має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 49. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх
п"яти рокiв: Головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких
iнших пiдприємствах.
-------------------1) посада*:
Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1974
Вища (економiчна)

Довгодько Олена Анатолiївна

6) стаж роботи (років)**:
21
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ВА Банк, 32121945, ВА Банк, економiст
8) дата набуття повноважень та
19.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та
обов’язки згiдно закону України «Про акцiонернi товариства», Статуту, Положення «Про
2018 р.

© SMA

21486001

Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) Товариства». Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний
перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента
не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 21. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом
останнiх п"яти рокiв: економiст. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких
iнших пiдприємствах.
-------------------1) посада*:
Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

4) рік народження**:
5) освіта**:

1983
Вища, юридична

Долга Катерина Сергiївна

6) стаж роботи (років)**:
13
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПрАТ "ПТ "Євпрополiс",
21510644, ПрАТ "ПТ "Євпрополiс", юрист
8) дата набуття повноважень та
19.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Змiн у персональному
складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 13. Попереднi посади,
якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: юрист. Посадова особа не працює та не займає
посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних.
-------------------* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником
акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Збільшення прибутку за рахунок підняття орендної плати. Реконструкція нежитлових приміщень . Зміна
організаційно-правової форми.
2. Інформація про розвиток емітента
Зміна організаційно-правової форми підприємства. Підвищення результативності діяльності шляхом
реконструкції наявних ОЗ, що дозволяє зміцнити позиції конкурентоспроможності підприємства.
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
Укладання деривативів аба вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів не відбувалось.
1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками,
у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Операції хеджування не застосовується.
2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові
кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим
ризикам:
• ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик
складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
• ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов’язань з причини недостатності
(дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої
активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
• кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов’язань
контрагентами (дебіторами).
Ринковий ризик
Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть
знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало
валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість
фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані
факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти
ринку. Процентних фінансових зобов’язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання
процентних ставок, оскільки не має кредитів.
Ризик втрати ліквідності
Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання
зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому
обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності.
Підприємство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими
фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Кредитний ризик
Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не
буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно
контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу
здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та
фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська
заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під
знецінення за необхідності.
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4. Звіт про корпоративне управління:
1) Посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй діяльності керується власним Кодексом корпоративного управління. Відповідно до
вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов’язане мати власний Кодекс корпоративного
управління. Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів
(кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції Загальних зборів
акціонерів. Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Страхова компанія «ДІЯ», яким у своїй діяльності керується ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДІЯ» (яке є правонаступником всіх прав та обов’язків страхової компанії згідно Статуту) затверджувався
Загальними зборами – Протокол №8 від 06 липня 2010 р..
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних
осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про
добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДІЯ» на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об’єднання
юридичних осіб. У зв’язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.
всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад
визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством
в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за
посиланням http://www.strah.patprom.com/
Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.
2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного
в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу
корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо
емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Інформація щодо відхилень від положень Кодексу корпоративного управління не
наводиться, оскільки Товариство виконує положення власного Кодексу корпоративного управління та не
користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X
Дата проведення

19.04.2018

Кворум зборів, %

100

Опис: 19 квітня 2018 року були проведені річні загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори).
Кворум Загальних зборів склав 100 %. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:
Питання 1: Обрання Лічильної комісії зборів.
Прийняте рішення: Обрати Лічильну комісію Товариства в складі:
Долгий Сергій Степанович; Вернигора Олег Анатолійович.
Питання 2: Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Прийняте рішення: Обрати Голову та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства в складі:
- Кондратенко Борис Володимирович – Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства;
- Самонова Ніна Іванівна – Секретар річних загальних зборів акціонерів Товариства;
Питання 3: Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного.
Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень для
голосування засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії із зазначенням його прізвища , ініціалів і надається
акціонеру для голосування.
Питання 4: Прийняття рішень з питань порядку проведення (регламенту) чергових загальних зборів акціонерів
Товариства.
Прийняте рішення:
- Затвердити наступний порядок проведення (регламент) чергових (річних) загальних зборів Товариства (далі –
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збори):
Доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.
Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
1
Повторні виступи – до 2 хв.
Відповіді на запитання – до 2 хв.
Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.
Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням ПІБ акціонера. Запитання, подані
без зазначення ПІБ, не розглядатимуться.
Голова зборів ставить питання на голосування.
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить
варіанти голосування за кожний проект рішення. Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання
на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.
Голосування з питань порядку денного на загальних зборах акціонерів Товариства проводити з використанням
бюлетенів для голосування за принципом – одна голосуюча акція – один голос по питанням №1-10, 12,14 та шляхом
кумулятивного голосування по питаннях №11, 13 також відповідними затвердженими бюлетенями.
Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій
бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати
голосування.
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта
голосування щодо одного проекту рішення.
Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.
- Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Питання 5: Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
Прийняте рішення: Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017
рік.
Питання 6: Затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту й висновку Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік;
Питання 7 : Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Прийняте рішення: Затвердити звіт Товариства за 2017 рік.
Питання 8: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.
Питання 9: Про порядок розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог ,
передбачених законом.
Прийняте рішення : Чистий прибуток Товариства отриманий в 2017 році залишається в розпорядженні Товариства
та накопичується як нерозподілений прибуток. За результатами діяльності Товариства за 2017 рік дивіденди
акціонерам не виплачувати.
Питання 10: . Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Прийняте рішення: Відкликати діючих членів Наглядової ради Товариства в зв’язку з закінченням терміну, на який
вони були обрані:
Голову Наглядової ради- Гурiну Ганну Сергiївну
Члена Наглядової ради - Кудрiна Анатолiя Павловича
Члена Наглядової ради - Кабачнiка Iллю Миколайовича
Члена Наглядової ради - Юрчука Андрiя Васильовича

2
Секретаря Наглядової ради - Трещева Валерiя Павловича
Питання 11: Про обрання членів Наглядової ради Товариства та затвердження умов цивільно-правових договорів із
членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, визначення уповноваженої особи на підписання
цивільно-правових договорів із
членами Наглядової ради Товариства.
Прийняте рішення: Обрання запропонованих кандидатур до складу Наглядової ради Товариства шляхом
кумулятивного голосування:
- Гуріну Ганну Сергіївну
- Трещева Валерія Павловича
- Кудріна Анатолія Павловича
- Кабачніка Іллю Миколайовича
Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, обраними загальними зборами
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акціонерів. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової
ради Товариства — Голову Правління Товариства.
Питання 12: Про відкликання Ревізійної комісії Товариства.
Прийняте рішення: Відкликати діючих членів Ревізійної комісії Товариства в зв’язку з закінченням терміну, на який
вони були обрані:
Голову Ревiзiйної комiсiї - Довгодько Олену Анатолiївну
Члена Ревiзiйної комiсiї- Долгу Катерину Сергіївну
Питання 13: Про обрання Ревізійної комісії Товариства та затвердження умов цивільно-правових договорів, що
укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
Прийняте рішення: Обрати запропоновані кандидатури до складу Ревізійної комісії Товариства шляхом
кумулятивного голосування:
- Довгодько Олену Анатоліївну
- Решетнюк Ганну Валеріївну
- Скалько Ганну Сергіївну
Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, обраними загальними зборами
акціонерів. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної
комісії Товариства — Голову Правління Товариства.
Питання 14: Про надання згоди на продаж нерухомого майна (офісних приміщень) Товариства та надання
повноважень Голові Правління Кондратенко Борису Володимировичу на підписання договору купівлі-продажу
офісних приміщень.
Прийняте рішення:
15.2. Надати згоду на продаж нерухомого майна (офісних приміщень) Товариства розташованих за адресою: 03037,
м. Київ, вул. братів Зерових (Червонопартизанська) 14В та надати повноваження Голові Правління Кондратенко
Борису Володимировичу на підписання Договору купівлі-продажу офісних приміщень.
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (зазначити) д/н

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити) д/н
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Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
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 (зазначити) д/н

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на
день подання вимоги сукупно є
власниками (власником) 10 і більше
відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

д/н

У звiтному роцi позачерговi збори акцiонерiв не скликалися.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
Чергові загальні збори відбулися
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
У звiтному роцi позачерговi збори акцiонерiв не скликалися.

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Інформація щодо відхилень від положень Кодексу корпоративного управління не
наводиться, оскільки Товариство виконує положення власного Кодексу корпоративного управління та не
користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, організацій.
Склад наглядової ради (за наявності)

Членів наглядової ради - акціонерів
Членів наглядової ради - представників акціонерів
Членів наглядової ради - незалежних директорів
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Кількість
осіб
3
1
0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити) д/н

Ні
X
X
X

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

Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові
Гуріна Ганна Сергіївна

Посада
Голова Наглядової ради

Незалежний член
Так
Ні
X

Опис: Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 19.04.2018 р. та засіданням Наглядової ради від
19.04.2018. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу №4 та №2 від 19.04.2018 Гуріна Ганна
Сергіївна обрано на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 3,2842%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 229900грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член наглядової
ради, викладач Київського нацiонального авiацiйного унiверситету. Посадова особа обiймає посаду викладача
Київського нацiонального авiацiйного унiверситету (м. Київ, пр. Космонавта Комарова 1) Розмір пакета акцій
емітента, які належать цій особі: 2299 акцій. Є акціонером Товариства.
Трещев Валерій Павлович
Член Наглядової ради
X

Опис: Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 19.04.2018 р. Обрання посадової особи
виконано на підставі Протоколу №4 від 19.04.2018 Трещев Валерій Павлович обрано на посаду Член Наглядової
ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 12,1785%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
852500грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова правлiння Товариства Розмір пакета акцій
емітента, які належать цій особі: 8525 акцій. Член наглядової ради акціонерного товариства є акціонером Товариства.
Кудрін Анатолій Павлович
Член Наглядової ради
X

Опис: Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 19.04.2018 р. Обрання посадової особи
виконано на підставі Протоколу №4 від 19.04.2018 Кудрін Анатолій Павлович обрано на посаду Член Наглядової
ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 2,1428%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 150000грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх п'яти років: викладач Київського нацiонального авiацiйного унiверситету (м. Київ,
пр. Космонавта Комарова 1) Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1500 акцій. Член наглядової ради
акціонерного товариства є акціонером Товариства.
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Кабачнік Ілля Миколайович

Член Наглядової ради

X

Опис: Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 19.04.2018 р. Обрання посадової особи
виконано на підставі Протоколу №4 від 19.04.2018 Кабачнік Ілля Миколайович обрано на посаду Член Наглядової
ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх п'яти років: виконавчого директора ЗАТ «АВIКОС» (Росiя). Розмір пакета акцій
емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Член наглядової ради акціонерного товариства є представником акціонера
Кондратенко Б.В.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (зазначити) д/н

Ні
X

X
X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
X
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
X
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
X
нового члена
Інше (зазначити) д/н

Чи проводилися засідання наглядової ради?
Загальний опис прийнятих на них рішень: Порядок денний:
1.Про скликання чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства.
2.Затвердження проекту порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства.
3.Затвердження порядку повідомлення акціонерів про скликання чергових (річних) загальних зборів акціонерів.
4.Призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів для участі у (річних) чергових загальних
зборах акціонерів та тимчасової лічильної комісії для підрахунку голосів з питань порядку денного (річних) чергових
загальних зборів.
5.Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення (річних) чергових
загальних зборах акціонерів та які мають право на участь у (річних) чергових загальних зборах акціонерів.
6. Затвердження переліку інформації (матеріалів), що надається акціонерам при підготовці до проведення загальних
зборів, і порядок її надання.
7. Затвердження кандидатури голови та секретаря зборів.
8. Затвердження рішення щодо обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для перевірки Товаритва за 2017
року.
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Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (зазначити) д/н

Ні
X
X
X

X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Голова Правління- Кондратенко Борис
Володимирович
Член Правління- Самонова Нiна Iванiвна
Член Правління - Подрєза Сергій Михайлович

Функціональні обов'язки

- представляти інтереси Товариства в органах влади, судових
органах, у стосунках з іншими юридичними та фізичними
особами;
- відкривати і закривати поточні, валютні, в цінних паперах
та інші рахунки в банках та в інших установах;
- укладати договори, угоди, в тому числі трудові контракти;
- визначати організаційну структуру Товариства;
- визначати умови оплати праці працівників Товариства та
інших осіб, які приймаються на роботу згідно з чинним
законодавством України;
- приймати на роботу та звільняти працівників Товариства,
накладати на них дисциплінарні стягнення та притягати до
майнової відповідальності в порядку, встановленому чинним
законодавством України про працю;
- давати вказівки, видавати накази й розпорядження,
обов'язкові для всіх працівників Товариства, яким вони
адресовані;
- підписувати фінансові, банківські, звітні та інші документи
Товариства;
- затверджувати зразки печаток, штампів, фірмових бланків,
та інших реквізитів Товариства;
- видавати довіреності членам Правління та працівникам
Товариства;
- затверджувати правила, процедури та інші внутрішні
документи Товариства, крім тих, затвердження яких
віднесено до компетенції Загальних зборів та Наглядової
ради Товариства;
- розробляти та затверджувати правила внутрішнього
трудового розпорядку;
- розпоряджатися відповідно до цього Статуту і чинного
законодавства майном і коштами Товариства;
- у випадку набуття Товариством корпоративних прав або
часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних
осіб від імені Товариства приймати участь в органах
управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах
управління), від імені Товариства голосувати (приймати
участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються
органами
5
управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про
затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені
Товариства підписувати статути таких юридичних осіб, а
також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі
складу учасників таких юридичних осіб.
-здійснювати інші дії від імені Товариства, крім тих, які
віднесені до компетенції
Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.
Опис: Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання Їх рішень.
Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.
Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом
© SMA
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Наглядової ради чи членом Ревізійної комісії.
До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю
Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
Голова та члени Правління призначаються (обираються) на посаду Наглядовою радою Товариства. З Головою
Правління та членами Правління може укладатися трудовий контракт чи письмовий трудовий договір.
Кількісний склад Правління Товариства становить 3 (три) особи: Голова Правління, заступник Голови Правління та
член Правління. Визначення особового складу Правління Товариства, обрання та припинення повноважень членів
Правління, в тому числі Голови Правління, Товариства здійснюється Наглядовою радою Товариства.
Правління здійснює свою діяльність шляхом проведення засідань. Порядок роботи Правління та відповідальність
членів Правління визначаються Законом, Статутом Товариства та Положенням про Правління Товариства.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду так, створено ревізійну
комісію
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
3
кількість членів ревізійної комісії __________
осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
2
останніх трьох років? __________
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні
Наглядова Виконавчий Не належить
збори
рада
орган
до
акціонерів
компетенції
жодного
органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
ні
так
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
ні
так
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або
так
ні
ні
ні
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу
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

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так
так

ні
ні

ні
ні

ні
ні

ні
так

так
ні

ні
ні

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)

так

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

так

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
© SMA
2018 р.
21486001

Так
X
X

Ні

Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (зазначити)
д/н

X
X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація
Інформація про діяльність
Інформація
Документи
Копії
Інформація
акціонерного товариства
розповсюджується оприлюднюється в надаються для документів розміщується
загальнодоступній ознайомлення надаються на на власній
на загальних
інформаційній
базі безпосередньо
зборах
запит
інтернетданих Національної
в акціонерному акціонера
сторінці
комісії з цінних
товаристві
акціонерного
паперів та фондового
товариства
ринку про ринок
цінних паперів або
через особу, яка
провадить діяльність
з оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників фондового
ринку

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

так

так

так

так

так

так

ні

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

так

ні

так

так

так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

так

ні

так

так

так

так

ні

так

так

так
так

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (зазначити) д/н
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З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів
Інше (зазначити) д/н

Так
X

Ні
X
X
X
X

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
Повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код згідно з Єдиним
власника (власників) або прізвище, ім'я, по державним реєстром юридичних осіб, фізичних
№
батькові (за наявності) фізичної особи осіб - підприємців та громадських формувань
з/п власника (власників) значного пакета акцій (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)
1 "Лайп Холдінгз Лімітед"
1554628

2 Трещев Валерій Павлович

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

48,9286

12,1786

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
Посадовими особами Товариства є Голова Правління, Головний бухгалтер, Наглядова рада та Ревізійна
комісія.
Відповідно до п. 10.7.17 Статуту Голова Правління Товариства призначається і звільняється з посади
Наглядовою радою Товариства.
Відповідно до п. 11.1 Статуту Члени Ревізійної комісії Товариства обираються Загальними зборами із
фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.
Відповідно до п.11.5. Статуту Строк повноважень членів Ревізійної комісії встановлюється на 3 (три)
роки.
Відповідно до 10.7.6. Статуту Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами із
числа акціонерів та/або запропонованих ними осіб (представників) терміном на 3 (три) роки.
9) Повноваження посадових осіб емітента
Голова Правління (п. 10.8.13. Статуту):
- представляти інтереси Товариства в органах влади, судових органах, у стосунках з іншими юридичними
та фізичними особами;
- відкривати і закривати поточні, валютні, в цінних паперах та інші рахунки в банках та в інших
установах;
- укладати договори, угоди, в тому числі трудові контракти;
- визначати організаційну структуру Товариства;
- визначати умови оплати праці працівників Товариства та інших осіб, які приймаються на роботу згідно з
чинним законодавством України;
- приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, накладати на них дисциплінарні стягнення та
притягати до майнової відповідальності в порядку, встановленому чинним законодавством України про
2018 р.
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працю;
- давати вказівки, видавати накази й розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Товариства, яким
вони адресовані;
- підписувати фінансові, банківські, звітні та інші документи Товариства;
- затверджувати зразки печаток, штампів, фірмових бланків, та інших реквізитів Товариства;
- видавати довіреності членам Правління та працівникам Товариства;
- затверджувати правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства, крім тих, затвердження
яких віднесено до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- розробляти та затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
- розпоряджатися відповідно до цього Статуту і чинного законодавства майном і коштами Товариства;
- у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших
юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах
управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати
(приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами
5
управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб),
від імені Товариства підписувати статути таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства
заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.
-здійснювати інші дії від імені Товариства, крім тих, які віднесені до компетенції
Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.
Ревізійна комісія Товариства (р.11 Статуту):
До компетенції Ревізійної комісії Товариства належить:
- Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати
скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на
Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у
випадках, передбачених внутрішніми положеннями Товариства.
- Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами
фінансового року.
- Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених
Положенням про Ревізійну комісію.
- За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового
року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
• підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
• факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також
встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
- Для проведення ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія може залучати
представників незалежних аудиторських фірм.
- Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про проведення ревізій фінансово-господарської
діяльності Товариства як Ревізійною комісією, так і незалежною аудиторською фірмою одночасно, або
лише незалежною аудиторською фірмою.
- Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі
виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених його посадовими
особами.
- Незалежно від наявності Ревізійної комісії у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської
діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які
(який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків акцій
Товариства.
Наглядова рада (п. 10.7 Статуту):
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю
Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну
комісію;
2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів
або за пропозицією Правління та у випадках, встановлених Законом;
4)прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5)прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
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6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
8)обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
9)затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення
розміру їх винагороди;
6
10) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та
обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
12) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
13) обрання Аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розміру оплати його послуг;
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та
строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних
зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до вимог законодавства України;
16) прийняття рішень про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях
(асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію,
ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств), про здійснення
Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших
установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями,
паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій,
представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень
про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства;
17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством України, в разі злиття,
приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо вартість майна або послуг, що
є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства;
19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють
спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;
23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.
10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо звіту про корпоративне управління
Приватного акціонерного товариства
«ДІЯ»
станом на (за) 31 грудня 2018 року за (2018р.)

Керівництву Приватного акціонерного товариства
«ДІЯ»
Національній комісії з цінних паперів
та фондового ринку
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Ідентифікація з предмета завдання та предмет завдання
Звіт з надання впевненості складено ТОВ «Інтелект-сервіс» (далі – аудитор) на підставі договору №
114/04/19 на надання послуг з надання впевненості щодо звіту з корпоративного управління від 09 квітня
2019 року. ТОВ “Інтелект-сервіс” включено до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають
право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської
діяльності, що ведеться Аудиторською палатою України за № 2129. Звіт з надання впевненості складено
у відповідності до Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” від
21.12.2017р. №2258-VIII, Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий)
“Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації” (надалі
МСЗНВ 3000).
Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації,
наведеної відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий
ринок» у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «ДІЯ» (надалі –
інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року,
Ідентифікація застосовних критеріїв
Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до
вимог (надалі – встановлені критерії):
• частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР
03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної
у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.
Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що
складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на
фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
Властиві обмеження
Цей Звіт не може використовуватися для інших цілей і не може бути розповсюдженим між іншими
сторонами, ніж Приватне акціонерне товариство «ДІЯ», Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, акціонерами Товариства та учасниками фондового ринку.
Ідентифікація відповідальної сторони і фахівця із вимірювання або фахівця з оцінки, якщо ними були інші
особи, опис їх відповідальності
Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації
Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього
контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання
інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства
або помилки.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування
інформації Звіту про корпоративне управління Замовника. Відповідно до законодавства України (ст. 7
закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») посадові особи Замовника
несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані
Аудитору для виконання цього завдання.
Відповідальність практикуючого фахівця
Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо достовірності, повноти та відповідності
інформації зазначеної у звіті про корпоративне управління даним діяльності Товариства за звітний період
та вимогам частини третьої статті 401 «Звіт керівництва» Закону України «Про цінні папери та фондовий
ринок» № 3480-IV від 23.02.2006р.
Аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно
впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо
дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних
актів.
Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних
бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на
фундаментальних принципах чесності, об’єктивності, професійної компетентності та належної
ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.
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© SMA

21486001

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з
надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує.
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо
окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що
приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.
Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо
професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.
Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту
про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або
помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.
Окрім того, ми:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне
управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у
відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок
шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати
змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього
контролю;
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості,
для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективності системи внутрішнього контролю;
• оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених
управлінським персоналом;
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з
розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та
події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми
повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час
проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати,
виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього
контролю, які були виявлені;
• ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні
етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв’язки та інші питання, які могли б
обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо
відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого
наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання
завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності
поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.
Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку практикуючого фахівця
Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був
направлений на:
• отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління:
обов’язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу,
особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);
• дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів
корпоративного управління;
• дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;
• дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або
тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;
• дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника:
наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;
• дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність
колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства. Ми несемо відповідальність за
формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього Звіту
внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління,
протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів
акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди
(контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.
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Заява, що фірма, членом якої є практикуючий фахівець, застосовує вимоги МСКЯ1
Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур
системи контролю якості, які розроблено ТОВ «Інтелект-сервіс» відповідно до вимог Міжнародного
стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової
звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги». Метою створення та
підтримання системи контролю якості ТОВ «Інтелект-сервіс», є отримання достатньої впевненості у тому,
що:
• сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних
вимог; та
• звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.
Заява, що практикуючий фахівець дотримується вимог незалежності та інших вимог етики
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу
відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання
завдання з надання обґрунтованої впевненості» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до
Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для
бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з
надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші
обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як
основи для нашої думки.
Огляд виконаної роботи
Завдання передбачало виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо того, чи достовірно,
повно та відповідно відображена інформація, що зазначена у Звіті про корпоративне управління, вимогам
частини третьої статті 401 «Звіт керівництва» та не суперечить даним діяльності Товариства за звітний
період.
Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету
перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого
суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі
розробку відповідних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, які передбачали
перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; оцінку достатності та
відповідності отриманих доказів.
Планування та виконання аудиторських процедур здійснено, у масштабі необхідному для забезпечення
одержання обсягу достатніх та прийнятних аудиторських доказів, необхідних для формування обмеженої
впевненості аудиторів, щодо предмета перевірки.
Процедури, виконані у завданні з надання обмеженої впевненості, відрізняються за характером і часом від
процедур завдання з надання обґрунтованої впевненості, маючи при цьому менший обсяг. Рівень
впевненості, отриманий у завданні з надання обмеженої впевненості, є значно нижчим порівняно з тим
рівнем, який було б отримано у разі виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості.
Висновок практикуючого фахівця
На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас
вважати, що Приватним акціонерним товариством «ДІЯ», не розкрито достовірно, повно та відповідно
інформацію яка включена до складу звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини
третьої статті 401 «Звіт керівництва» Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV
від 23.02.2006р., та те, що дана інформація не відповідає даним діяльності Товариства за звітний період.
ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту
про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери
та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII
додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення
НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі – інша інформація Звіту
про корпоративне управління).
Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:
• 1) посилання на:
• а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
• б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
2018 р.

© SMA

21486001

• в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги.
• 2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в
підпунктах «а» або «б» пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного
управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не
застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б»
пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;
• 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на
зборах рішень;
• 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника,
їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них
рішень.
Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію
Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої
інформації.
У зв’язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3
статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» є перевірка іншої інформації Звіту про
корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою
інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під
час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить
суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве
викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт.
Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту
Основні відомості про аудитора
Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтелект-сервіс». Свідоцтво про державну
реєстрацію юридичної особи: серія АОО № 015563 видане Шевченківською районною у місті Києві
державною адміністрацією 03.08.1999 номер запису про включення до ЄДР 1 074 120 0000 009102. Код
ЄДРПОУ 30489017.
Місцезнаходження: 01135, м.Київ, вул.Полтавська, 10, кв.33
E-mail: intellekt-servis_AUDIT@.ukr.net, сайт audit-fin.com.ua.
ТОВ “Інтелект-сервіс” включено до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право
проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської
діяльності, що ведеться Аудиторською палатою України за № 2129.
Партнером завдання з надання впевненості, результатом якого є цей звіт з надання впевненості є Дєткова
Юлія Костянтинівна.
Партнер завдання з надання впевненостіДєткова Ю.К.
(номер реєстрації в Реєстрі аудиторів – 100881)
Директор ТОВ «Інтелект-сервіс»
Блейчик Г.А.
(номер реєстрації в Реєстрі аудиторів – 100879)
Строк проведення аудиту з 10 квітня по 12 квітня 2019 року.
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VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи

"Лайп Холдiнгз Лiмiтед"
(Lipe Holdings Limited)

ІдентифіМісцезнаходження
каційний
код
юридично
ї особи
д/н
Портер Роуд, 33, м. РодТаун, а/с 3169, прив. пошт.
скр.103, д/н, ВІРҐІНСЬКІ
ОСТРОВИ (БРИТ.)

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Трещев Валерій Павлович

Усього:
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Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Кількість за типами акцій
прості іменні

привілейовані
іменні

34250

48,9286

34250

0

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості іменні

8525

12,179

8525

привілейовані
іменні
0

42775

61,1076

42775

0

Кількість за типами акцій

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім’я, по
Кількість
Від
Кількість за типами акцій
Ідентифікаційний код
батькові фізичної
акцій
загальної
юридичної особи
прості
привілейоособи або повне
(шт.)
кількості
іменні
вані іменні
найменування
акцій (у
юридичної особи
відсотках)
1

4

5

6

7

Член Наглядової ради фізична особа
Трещев Валерiй
Павлович

8525

12,179

8525

0

Голова Ревізійної
комісії

фізична особа
Довгодько Олена
Анатолiївна

6900

9,857

6900

0

Голова Правління

фізична особа
Кондратенко Борис
Володимирович

5525

7,893

5525

0

Голова Наглядової
ради

фізична особа
Гурiна Ганна Сергiївна

2299

3,284

2299

0
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3

4

5

6

7

Член Наглядової ради фізична особа
Кудрiн Анатолiй
Павлович

1

1500

2,143

1500

0

Член Правління

фізична особа
Самонова Нiна Iванiвна

551

0,787

551

0

Член Ревізійної
комісії

фізична особа
Долга Катерина
Сергiївна

0

0

0

0

Член Наглядової ради фізична особа
Юрчук Андрiй
Васильович

0

0

0

0

Член Наглядової ради фізична особа
Кабачнiк Iлля
Миколайович

0

0

0

0
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3

1

2

3
Усього:
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4

5

6

7

25300

36,143

25300

0

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
грн)
(тис. грн)
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
1.Виробничого призначення:
5148,4
5827
0
0
будівлі та споруди

Основні засоби, усього
(тис. грн)
на початок
на кінець
періоду
періоду
5148,4
5827

5148,4

5813

0

0

5148,4

5813

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

інші

0

14

0

0

0

14

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

5148,4

5827

0

0

5148,4

5827

Опис: Термiни та умови користування основними засобами: - будiвлi i споруди - до повного використання, вiдповiдно
до технiчних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, вiдповiдно до технiчних
характеристик; - iншi - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик. Ступiнь використання
основних засобiв: 100 %. Нараховано амортизацiї за 2018рiк - 113,0 тис. грн. Суттєвих змiн у вартостi основних
засобiв не спостерiгається. Орендованих основних засобiв немає. Обмежень на використання майна емiтента немає.
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3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов‘язань

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис.грн)
0

Відсоток за
користування
коштами (% річних)
X

Дата
погашення

Кредити банку
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 числі
X
0
X
X
за похідними цінними паперами) (за
кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
X
0
X
X
корпоративні права (за кожним видом):
Податкові зобов’язання
X
0
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
195,2
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
195,2
X
X
Опис: Зобов'язаннь емiтента (за кожним кредитом), (за кожним випуском облiгацiй), (за iпотечними цiнними
паперами ), (за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами)), (за сертифiкатами ФОН)
та (за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права) немає.
Податковi зобов'язання за розрахунками з бюджетом за звiтний перiод в сумi 3,2 тис. грн.. Iншi зобов'язання
(складаються iз довгострокових та поточних) за звiтний перiод в сумi 191,3 тис. грн.: в т.ч. довгостроковi
забезпечення - 4,6 тис. грн., по розрахунки з постачальниками за товари, роботи, послуги - 2,9 тис. грн.; iншi поточнi
зобов"язання - 183,8 тис. грн.

2018 р.

© SMA

21486001

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
(за 2018 рік)

№
з/п

1
1

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що прийняв
рішення

2
3
19.04.2018 Загальні збори акціонерів

Гранична
Вартість активів
Співвідношення
сукупна вартість
емітента за
граничної сукупної
правочинів
даними останньої вартості правочинів
(тис.грн)
річної фінансової до вартості активів
звітності
емітента за даними
(тис. грн)
останньої річної
фінансової звітності
(у відсотках)
4
5148,4

5
5731,5

6
89,8264

Предмет правочину

7
офісні приміщення
ПрАТ «ДІЯ»
розташовані за адресою
03037,м. Київ, вул..
братів Зерових
(Червонопартизанська)
14В

Дата розміщення інформації Адреса сторінки
в загальнодоступній
власного вебінформаційній базі даних сайту товариства,
Національної комісії з
на якій розміщена
цінних паперів та фондового інформація про
ринку або через особу, яка
прийняття
провадить діяльність з
рішення щодо
оприлюднення регульованої
попереднього
інформації від імені
надання згоди
учасників фондового ринку
на вчинення
значних

8
20.04.2018

9
strah.patprom.co
m

Опис
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.04.2018;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: надання згоди на продаж нерухомого майна (офісних приміщень) Товариства розташованих за адресою: 03037,
м. Київ, вул. братів Зерових (Червонопартизанська) 14В.
Гранична сукупна вартість правочинів: 5148,4 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5731,5 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 89,8264%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 70000;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:70000;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:70000;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:0 .

2018

© SMA

21486001

X. Структура капіталу
№
з/п
1
1

Тип та/або клас акцій

2
Акції прості іменні

Кількість
акцій (шт.)

Номінальна
вартість (грн)

3
70000

4
100

Примітки: д/н
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Права та обов’язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до
торгів на фондовій біржі в частині включення до
біржового реєстру

5
6
Публічна пропозиція не відбувалась. До біржвого
Брати участь в управлінні Товариством:
а) право на участь та голосування на Загальних зборах акціонерів; списку не включались.
б) право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття
рішень на Загальних зборах акціонерів;
в) право вимагати інформацію про включення акціонера у перелік
осіб, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
г) право вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних
зборів акціонерів.
Д) право вносити пропозиції щодо нових кандидатів до органів
Товариства;
е) право бути обраним до складу органів управління товариством
або контролю за діяльністю Товариства; інтереси акціонера у
Наглядовій раді може представляти його представник - фізична
особа;
є) право оскаржувати до суду відмову у включенні його
пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборах
акціонерів;
ж) право надавати та відкликати довіреність (призначити,
відкликати, замінити представника) представнику (ам) акціонера
на участь у Загальних зборах акціонерів;
з) право оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів;
і) право подавати до суду позов визнання недійсним правочину,
щодо вчинення якого є заінтересованість, і відшкодування збитків
та/або моральної шкоди.

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
Номер
Найменування органу,
реєстрації свідоцтва
що зареєстрував випуск
випуску
про
реєстрацію
випуску
1

2

13.08.2010 656/1/10

3
Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Міжнарод- Тип цінного
ний
папера
ідентифікаційний
номер
4

5

Форма
Номінальна
Кількість
існування та вартість (грн) акцій (шт.)
форма випуску

6

UA4000084503 Акція проста
Бездокументарні
бездокументарн іменні
а іменна

Загальна Частка у
номінальна статутвартість
ному
(грн)
капіталі
(%)

7

8

9

10

100,00

70000

7000000,00

100

Опис: Акцiї товариства розмiщенi у повному обсязi. У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшньому та зовнiшньому ринках не здiйснювалась,факти
лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi. Емiтент у звiтному перiодi не здiйснював додаткову емiсiю акцiй.
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8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі
емітента
Прізвище, ім’я, по батькові Кількість акцій Від загальної
Кількість за типами акцій
фізичної особи
(штук)
кількості акцій прості іменні привілейовані
(у відсотках)
іменні
1
2
3
4
5
Трещев Валерій Павлович

8525

12,179

8525

0

Гурiна Ганна Сергiївна

2299

3,284

2299

0

Кудрiн Анатолiй Павлович

1500

2,143

1500

0

Кондратенко Борис
Володимирович

5525

7,893

5525

0

Самонова Нiна Iванiвна

551

0,787

551

0

Довгодько Олена Анатолiївна

6900

9,857

6900

0

Подрєза Сергій Михайлович

300

0,4286

300

0

25600

36,5716

25600

0

Усього:
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
За звітний період
За попередній період
показника
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
0
5537
Статутний капітал (тис. грн)
7000
7000
Скоригований статутний капітал (тис. грн)
7000
7000
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 -7000 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -7000 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець
попереднього періоду становить -1463 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -1463
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.
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XІХ. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом періоду
Дата
Дата оприлюднення
виникнення Повідомлення (Повідомлення
події
про інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
або через особу, яка
провадить діяльність з
оприлюднення регульованої
інформації від імені учасників
фондового ринку

Вид інформації

1

2

19.04.2018

20.04.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

19.04.2018

20.04.2018

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
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6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтелект-сервіс»
особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної 30489017
особи
Місцезнаходження
вул.Полтавська, 10, кв.33, м.Київ, Чернiгiвська область,
01135, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого
№ 2129
документа на цей вид діяльності
Найменування державного органу, Аудиторська палата України
що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

27.10.2016

(044) 219-43-83
(044) 219-43-83
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги
емiтенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: Послуги з аудиторської діяльності.
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй
України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

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

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

01.10.2013
(044) 591 0404
(044) 591 0404
Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Опис: Вид послуг, які надає особа: ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює
дiяльнiсть вiдповiдно до "Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв", затверджених
рiшенням Наглядової ради ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" (протокол вiд 04.09.2013 №
4) та зареєстрованого НКЦПФР 01.10.2013 рiшення № 2092.
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП «Магістр»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної 34045290
особи
Місцезнаходження
вул. Полярна, 20, літ. А, 1 поверх, офіс 6, м. Киїі, 04655,
УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого
Серії АЕ № 286642
документа на цей вид діяльності
Найменування державного органу, НКЦПФР
що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

10.10.2013
044 500 16 07
044 500 16 07
Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис: Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність. Депозитарна
діяльність депозитарної установи
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Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІЯ"
Територія

КОДИ
2019.01.01
21486001

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ

8038900000

за КОПФГ
Організаційно-правова Акціонерне товариство
форма господарювання
Вид економічної Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого за КВЕД
діяльності
нерухомого майна
Середня кількість працівників, осіб
3
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, вул. Червонопартизанська, 14-В, м. Київ, Солом'янський, 03037, УКРАЇНА, (044) 249-90-50
телефон

230
68.20

1. Баланс
на 31.12.2018 р.
Актив
1
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси:
у тому числі готова продукція
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Баланс

2018
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Форма N 1-м
Код за ДКУД 1801006
На початок
На кінець
звітного року звітного періоду
3
4

Код
рядка
2
1005
1010
1011
1012
1020
1030
1090
1095
1100
1103
1110
1125
1135
1136
1155
1160
1165
1170
1190
1195
1200
1300

(

0
5148,4
5827,2
678,8
0
460
0
5608,4
0
0
0
4,8
0
0
26,9
0
91,4
0
0
123,1
0
5731,5

) (

0
5034,8
5827,2
792,4
0
460
0
5494,8
0
0
0
4,1
0
0
46,1
0
60,1
0
0
110,3
0
5605,1

)

Пасив

Код
рядка

На початок
звітного року

На кінець
звітного періоду

1

2

3

4

1400
1410
1415
1420
1425
1495
1595

7000
4187,6
120,2
(5770,8)
0
5537
4,6

7000
4098,7
120,2
(5809)
0
5409,9
0

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпеченн
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом III
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними
для продажу, та групами вибуття
Баланс

(

) (

1600
1610

0
0

0
0

1615
1620
1621
1625
1630
1665
1690
1695
1700

2,9
3,2
3,2
0
0
0
183,8
189,9
0

9,6
1,8
1,8
0
0
0
183,8
195,2
0

1900

5731,5

5605,1

Примітки: Фiнансова звiтнiсть на пiдприємствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi" (зi змiнами та доповненнями) №996-XIV вiд 16.07.1999р., нацiональним положенням
(стандартам) бухгалтерського облiку. Валюта балансу на 31.12.2018 року складає 5605,1 тис.грн.
Керівник

Кондратенко Борис Володимирович

Головний
бухгалтер

Самонова Нiна Iванiвна
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)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІЯ"

Код
за ЄДРПОУ

21486001

Дата

2019.01.01

2. Звіт про фінансові результати

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007

за 2018 рік
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Інші операційні доходи

2
2000

3
363,6

4
359,6

2120

5

5,7

Інші доходи

2240

4,6

0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

373,2

365,3

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Інші операційні витрати

2050

(

356,4

) (

300,6

)

2180

(

6,6

) (

29,1

)

Інші витрати

2270

(

0,2

) (

17,9

)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(

363,2

) (

347,6

)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

Податок на прибуток

2300

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

10
(

1,8
8,2

17,7
) (

3,2

)

14,5

Примітки: Облiк фiнансових результатiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами П (С) БО №3 "Звiт про фiнансовi
результати" та вiдповiдає вимогам облiку доходiв i витрат згiдно П (С) БО №15 "Доходи", П (С) БО №16 "Витрати".
Фiнансовим результатом дiяльностi Товариства є отримання чистого прибутку у сумi 8,2 тис.грн.
Керівник

Кондратенко Борис Володимирович

Головний
бухгалтер

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