Титульний аркуш
10.03.2021
(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)

Директор

Король В.А.
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2020 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство "ДИМЕРСЬКЕ
СПЕЦАВТОПIДПРИЄМСТВО-1006"
Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
00902808
4. Місцезнаходження
ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 20, С. КОЗАРОВИЧI, 07332
5. Міжміський код, телефон та факс 050-193-24-99, д/н
6. Адреса електронної пошти
at149@atrep.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким
рішення наглядової ради емітента, 16.02.2021,
затверджено річну інформацію, або дата та рішення 16/02/2021
загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну
інформацію емітента (за наявності)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі
здійснення оприлюднення)
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або
адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
безпосередньо)

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено http://00902808.infosite.com.ua
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку
(URL-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.
4. Інформація щодо 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 щодо емітента.
9. Опис бізнесу.

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента
та відсоток їх акцій (часток, паїв):
1) інформація про органи управління;

X

2) інформація про посадових осіб емітента;

X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;

X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в
разі їх звільнення;
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).
11. Звіт керівництва (звіт про управління):
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;
2) інформація про розвиток емітента;
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом,
якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо
страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції
хеджування;
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику
грошових потоків;
4) звіт про корпоративне управління:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством
вимоги;
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);
інформація про наглядову раду;
інформація про виконавчий орган;
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах
емітента;
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
повноваження посадових осіб емітента.
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу
та/або класу належних їм акцій.
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим,
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає
більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями
акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому
значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та
обов'язків акціонерів (учасників).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної
пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
1) інформація про випуски акцій емітента;

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

X

30. Відомості про 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)

Складова змісту включена до складу регулярної річної інформації емітентів цінних паперів відповідно до розділу ІІІ
глави 4 «Положення про розкриття інформації емітента цінних паперів №2826 від 03.12.2013 р. «Основні відомості
про емітента» - Валютного рахунку емітент не має. «Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види
діяльності» не включено до річної інформації, тому що види діяльності, якими займається емітент не підлягають
ліцензуванню. «Відомості про участь емітента в інших юридичних особах» не включено до річної інформації, тому
що емітент не приймає участь в створенні юридичних осіб. «Інформація щодо посади корпоративного секретаря» не
включено до річної інформації, тому що посада корпоративного секретаря не створювалась. «Інформація про
рейтингове агентство» не включено до річної інформації, рейтингова оцінка не визначалась, емітент не займає
монопольне (домінуюче) становище та не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави.
«Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента» не включено до
річної інформації, тому що емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів. До будь-яких
об’єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших об’єднань за галузевими,
територіальними та іншими принципами) емітент не належить. «Судові справи емітента» не включена до річної
інформації, тому що судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків
активів емітента , стороною в яких виступає емітент, його посадові особи відсутні. Судові справи, провадження за
якими відкрито на суму 1 та більше відсотків активів емітента, стороною в яких виступає емітент, а також судові
справи, рішення за якими набрало чинності у звітному періоді відсутні. «Штрафні санкції» не включено до річної
інформації, тому що штрафні санкції до емітента у звітному періоді органами державної влади не застосовувались.
«Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення»
не включено до річної інформації, інформація не розкривається відповідно до ч. 8 ст. 40 Закону України «Про цiннi
папери та фондовий ринок». «Звіт керівництва (звіт про управління) не включено до річної інформації відповідно до
ч.2 ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» наше Товариство є суб’єктом
малого підприємництва, який звільнений від подання звіту про управління (ч.7 ст.11 Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»). «Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків
акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій» - фізичних осіб засновників емітент не
має. Юридичні особи, що володіють 5 відсотками та більше акцій емітента, відсутні. Акціонер, фізична особа, що
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володіє 5 відсотками та більше акцій емітента, не надав згоди на розкриття паспортних даних. «Інформація про зміну
акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому
значенню пакета акцій» (п. 10 ч. 3 ст. 40) не розкривається відповідно до ч.8 ст.40 Закону України «Про цінні папери
та фондовий ринок». «Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшим меншим або рівною
пороговому значенню пакета акцій» не включена до річної інформації, тому що у звітному періоді не відбувалась
Товариство не має власникiв фiнансових iнструментiв, пов’язаних з голосуючими акцiями. «Інформація про
облігації», «Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом», «Інформація про похідні цінні папери
емітента», «Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів», «Інформація про придбання власних
акцій емітента протягом звітного періоду» не включено до річної інформації, тому що процентні, дисконтні та цільові
(безпроцентні) облігації, а також інші цінні папери, в тому числі похідні цінні папери (емісія яким підлягає
реєстрації) емітентом не випускались. Протягом звітного періоду власні акції емітентом не випускались. Цiнні папери
на особовому рахунку Товариства не облiковуються. Власних акцiй Товариство не придбавало. «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 не включено до річної інформації відповідно до
Положення «Про розкриття інформації емітента цінних паперів» №2826 від 03.12.2013 р. «Інформація про наявність
у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента» не включено до річної інформації,
тому що відсутні. «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» не включено
до річної інформації. Товариство не має зобов’язань за кредитами, облігаціями, іпотечними та іншими цінними
паперами. У звітному році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
«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» не включено до річної інформації, інформація відсутня. «Інформація про виплату дивідендів
та інших доходів за цінними паперами» не включено до річної інформації, дивіденди не нараховувались та не
сплачувались. Рішення про виплату дивідендів за підсумками звітного року не приймались. «Інформація про обсяги
виробництва та реалізації основних видів продукції» та «Інформація про собівартість реалізованої продукції» не
включено до річної інформації, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як
переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором
видів діяльності, а також дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.
«Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів», «Інформація
вчинення значних правочинів, « Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість»,
«Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини,
існування яких створює заінтересованість» не включено до річної інформації, інформація не розкривається
відповідно до ч. 8 ст. 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок». ПрАТ «ДИМЕРСЬКЕ
СПЕЦАВТОПIДПРИЄМСТВО-1006» визначив про недоцільність застосування міжнародних стандартів для
складання фінансової звітності відповідно до п. 3 ст. 12(1) Закон України, від 16.07.1999, № 996-XIV «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Вiдомостi про аудиторський висновок за звiтний перiод
вiдсутнi на пiдставi ч. 8 ст. 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
«Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних
паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)» не включена до річної інформації, тому що не відбувалось.
«Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка
наявна в емітента» не включено до річної інформації, за iнформацiєю, якою володiє Товариство, корпоративних
договорiв, укладених акцiонерами (учасниками) емiтента немає. «Інформація про будь-які договори та/або
правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом» не включено до річної
інформації, будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють
контроль над емiтентом немає. «Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,що
виникла протягом звітного періоду» - особлива інформація та інформація про іпотечні цінні папери протягом року не
виникала. «Інформація про випуск іпотечних облігацій», «Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного
покриття», «Інформація про випуск іпотечних сертифікатів», «Інформація щодо реєстру іпотечних активів»,
«Основні відомості про ФОН», «Інформація про випуски сертифікатів ФОН», «Інформація про осіб,що володіють
сертифікатами ФОН», «Розрахунок вартості чистих активів ФОН», «Правила ФОН» Товариство не має зобов'язань за
кредитами, облiгацiями, iпотечними та iншими цiнними паперами, сертифiкатами ФОН та фiнансовими
iнвестицiями в корпоративнi права. Борговi цiннi папери з гарантiєю третьої особи емiтентом не випускались.
Випускiв iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН емiтент не здiйснював. Цiльовi облiгацiї,
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi емiтентом не випускались.
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ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "ДИМЕРСЬКЕ
СПЕЦАВТОПIДПРИЄМСТВО-1006"

2. Скорочене
найменування (за
наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
01.09.1998
4. Територія (область)
Київська
5. Статутний капітал (грн)
294378,00
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)
6
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Найменування виду діяльності
Код за КВЕД
[2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого
68.20
майна
[2010]Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних
16.23
виробів
[2010]Виготовлення виробів із бетону для будівництва
23.61
10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), Публічне акціонерне товариство "Райффайзен
який обслуговує емітента за поточним
Банк Аваль"
рахунком у національній валюті
2) МФО банку
380805
3) IBAN
UA913808050000000026001197998
4) найменування банку (філії, відділення банку), 0
який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
000000
6) IBAN
д/н
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18. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Дочірніх підприємств, філій та представництв емітент не має. Змін в організаційній структурі відповідно
до попередніх звітних періодів не було та в подальшому не передбачається.
Інформація про чисельність працівників
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - _6_ чол., середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб)- немає, чисельність
працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - немає, фонд оплати
праці – 356,4 тис.грн. Фонд оплати праці у 2020 році зріс на 49,5% в порівнянні з попереднім роком.
Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств
Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.
Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями,
підприємствами, установами
Протягом звітного періоду спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами
Товариство не проводило.
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб
Будь-яких пропозицій щодо реорганізацій з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного року не
було.
Опис обраної облікової політики
Амортизацію основних засобів нараховувати із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума
амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта
основних засобів.
Оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів і напівфабрикатів) при відпуску у
виробництво чи іншому вибутті здійснювати за методом собівартості запасів перших за часом
надходження (ФІФО).
Оцінку запасів купованих товарів для роздрібної торгівлі здійснювати за цінами продажу.
Одиницею запасів для цілей бухгалтерського обліку вважати кожне найменування запасів.
Аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей вести у бухгалтерії - у відомостях обліку
залишків матеріалів у кількісно-сумовому виразі; на складах - у картках складського обліку в кількісному
виразі.
Оцінку ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) здійснювати шляхом вивчення
виконаної роботи; при цьому в бухгалтерському обліку доходи відображати у звітному періоді
підписанням акта про надані послуги (виконані роботи).
Встановити тривалість операційного циклу - один місяць.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент
Основним видом діяльності Товариства є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна за рахунок цього виду діяльності Товариство отримало 100% доходу за 2020 рік, що
складає 443,7 тис. грн. Послуги на експорт не надавались.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
За останні п’ять років відчуження активів не було, значних інвестицій не планується.
Інформація про основні засоби емітента
Основні засоби Товариства знаходяться за адресою: с.Козаровичі, вул.Приморська,20, Вишгородського
району Київської області, залишкова вартість 92,7тис.грн.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
Істотними проблемами, що мають великий вплив на діяльність емітента, є недосконала законодавча
політика, що часто змінює свій напрямок, економічні обмеження, високі ставки податків. Також погано
впливає на розвиток емітента велика кількість контролюючих органів, що дуже ускладнює отримання
дозволів, складність отримання банківських кредитів. Ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень - високий.
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Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Фiнансування дiяльностi емiтента здiйснюється за рахунок власних коштiв.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
На кiнець звiтного року Товариство не має укладених, але не виконаних договорiв. Бартернi розрахунки не
передбачаються.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
Полiпшити фiнансовий стан Товариства планується шляхом збiльшення обсягу надавання послуг.
Розширення виробництва та проведення реконструкцiй не передбачається.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок
Емітент у звітному році не здійснював досліджень та розробок, витрат на дослідження та розробки за
звітний рік не мав.
Інша інформація
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів
діяльності емітента відсутня, аналіз результатів господарювання за останні три роки емітент не проводив.
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IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Загальні збори акціонерів Загальні збори акціонерів

Наглядова рада
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Персональний склад
акціонери

Голова - Король Ксенiя Iгорiвна, Члени - Ріпик
Сергій Іванович, Провотор Анатолій Михайлович

Виконавчий орган

Директор

Король Вадим Анатолійович

Ревізор

Ревізор

Мандро Олексій Миколайович
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V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№
Посада
Прізвище, ім’я, по
Рік
Освіта
Стаж
з/п
батькові
народроботи
ження
(років)

1

2

1 Директор

3
Король Вадим
Анатолійович

4
1974

5
Середньо-спеціальне

6
25

Найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної
особи та посада, яку займав

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)

7

8

АТ "ДИМЕРСЬКЕ
СПЕЦАВТОПIДПРИЄМСТВО-1006",
00902808, керівник

09.04.2020, 5
років

Опис: Повноваження та обов’язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента є
комерційною таємницею. Посадову особу переобрано рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №09-04/20 вiд 09.04.2020р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи посадової особи – 25 роки. Протягом останніх 5 років посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких
інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
2 Головний бухгалтер
Сапон Олександр
1992 повна вища
5
ПП "Авентин", д/н, економіст з
01.03.2017,
Сергiйович
бухгалтерського обліку та аналізу
безстроково
господарської діяльності

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента є комерційною
таємницею. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи посадової особи – 5 роки. Протягом останніх 5 років посадова особа працвав вПП "Авентин", економістом з бухгалтерського обліку та аналізу господарської
діяльності. Місцезнаходження: місцезнаходження 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, буд. 26.
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1

2

3 Голова Наглядової ради

3
Король Ксенiя Iгорiвна
(представник акціонера)

4
1982

5
вища

6
13

7
ФОП Король Ксенiя Iгорiвна, 3002308288,
ФОП

8
09.04.2020, 3
роки

Опис: Повноваження та обов’язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента є
комерційною таємницею. Обрано на посаду на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №09-04/20 вiд 09.04.2020р.) та рiшення засiдання Наглядової ради
(Протокол №09-04/20 вiд 09.04.2020р.) Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи посадової особи – 13 років.
Протягом останніх 5 років посадова особа працює на ФОП Король Ксенiя Iгорiвна. Місцезнаходження: д/н. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
4 Член Наглядової ради (акціонер) Ріпик Сергій Іванович
1960 Середня спеціальна
31
АТ "ДИМЕРСЬКЕ
09.04.2020, 3
СПЕЦАВТОПIДПРИЄМСТВО-1006",
роки
00902808, водій

Опис: Повноваження та обов’язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента є
комерційною таємницею. Посадову особу переобрано рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №09-04/20 вiд 09.04.2020р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи посадової особи – 31 років. Протягом останніх 5 років посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких
інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
5 Член Наглядової ради (акціонер) Провотор Анатолій
1960 Середня спеціальна
39
АТ "ДИМЕРСЬКЕ
09.04.2020, 3
Михайлович
СПЕЦАВТОПIДПРИЄМСТВО-1006",
роки
00902808, водій

Опис: Повноваження та обов’язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента є
комерційною таємницею. Посадову особу переобрано рiшення загальних зборiв акцiонерiв " (Протокол №09-04/20 вiд 09.04.2020р.). Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи посадової особи – 39 років. Протягом останніх 5 років посадова особа працює ПрАТ "ДСАТП-1006" водiй. Місцезнаходження: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Козаровичі, вул. Приморська, 20. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
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1

2

3

6 Ревізор акціонерного товариства

Мандро Олексій
Миколайович

4
1976

5
Середньо-спеціальна

6
27

7
д/н, д/н, СПД

8
09.04.2020, 3
роки

Опис: Повноваження та обов’язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента є
комерційною таємницею. Посадову особу переобрано рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ДСАТП-1006" (Протокол №09-04/20 вiд 09.04.2020р.). Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи посадової особи – 27 роки. Протягом останніх 5 років посадова особа працює ФОП Мандро
Олексiй Миколайович. Місцезнаходження: д/н. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
7 Голова Наглядової ради (акціонер) Диренко Олег Трохимович 1937 Вища
49
АТ "ДИМЕРСЬКЕ
19.04.2016, до
СПЕЦАВТОПIДПРИЄМСТВО-1006,
переобрання
00902808, начальник експлуатації

Опис: Повноваження та обов’язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента є
комерційною таємницею. Повноваження посадової особи припинено з 09.04.2020р. у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень та на пiдставi рiшення загальних зборiв
акцiонерiв (Протокол №09-04/20 вiд 09.04.2020р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи посадової особи
– 49 років. Протягом останніх 5 років посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім’я, по батькові Кількість
Від
Кількість за типами акцій
акцій
загальної
прості
привілейо(шт.)
кількості
іменні
вані іменні
акцій (у
відсотках)
1

3

4

5

6

1085706

92,203391

1085706

0

Член Наглядової ради Провотар Анатолій Михайлович

2000

0,169849

2000

0

Ревізор акціонерного Мандро Олексій Миколайович
товариства

800

0,067939

800

0

2

0,000169

2

0

Директор

2
Король Вадим Анатолійович

Член Наглядової ради Ріпик Сергій Іванович
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VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи

Ідентифікаційний
код
юридичної
особи

Місцезнаходження

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Фізична особа

Усього:

р.

© SMA

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Кількість за типами акцій

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості іменні

1085706

92,2034

1085706

привілейовані
іменні
0

1085706

92,2034

1085706

0

прості іменні

привілейовані
іменні

Кількість за типами акцій

X. Структура капіталу
№
з/п
1
1

Тип та/або клас акцій Кількість акцій
(шт.)
2
простих iменних акцiї

2020 р.
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3
1177512

00902808

Номінальна
вартість (грн)

Права та обов’язки

4
2943780,00

5
Цiннi папери, якi б надавали акцiонерам iншi додатковi права,
окрiм тих що надаються акцiонерам, власникам простих iменних
акцiй, Товариством не випускались. Акцiонери Товариства мають
право: - на участь в управлiннi акцiонерним Товариством; - на
отримання дивiдендiв; - на отримання у разi лiквiдацiї Товариства
частини його майна або вартостi; - на отримання iнформацiї про
господарську дiяльнiсть акцiонерного Товариства. На вимогу
акцiонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення
рiчнi баланси, звiти Товариства, протоколи зборiв; - брати участь у
Загальних Зборах Акцiонерiв i голосувати особисто або через
своїх представникiв; - обирати та бути обраними до органiв
управлiння Товариства; - розпоряджатися акцiями, що їм належать,
у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;
Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для
вирiшення кожного питання на Загальних зборах, крiм випадкiв
проведення кумулятивного голосування. Власнику простих акцiй
надається переважне право придбавати розмiщуванi Товариством
простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у
загальнiй кiлькостi простих акцiй. Акцiонери можуть мати також
iншi права, передбаченi чинним законодавством або за рiшенням
Загальних зборiв Акцiонерiв. Акцiонери Товариства зобов'язанi: додержуватися вимог статутних документiв Товариства,
виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв
управлiння i контролю Товариства; - виконувати свої зобов'язання
перед Товариством, в тому числi, що пов'язанi з майновою участю;
- не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну
iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. У випадку порушення цiєї
умови Акцiонери несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним
законодавством, а також внутрiшнiми документами Товариства, якi
регулюють порядок вiдповiдальностi за розголошення або дiї, що
привели до розголошення комерцiйної таємницi та iншої
iнформацiї конфiденцiйного характеру; - сплатити вартiсть
належних їм акцiй у термiн та згiдно з порядком передбаченим
статутними документами Товариства або договором купiвлiпродажу; - всебiчно сприяти Товариству в його дiяльностi; виконувати iншi обов'язки, якщо це передбачено чинним

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до
торгів на фондовій біржі в частині включення до
біржового реєстру
6
Публічної пропозиції та допуску до торгів на
фондовій біржі не має, до біржового реєстру не
включені.

1

2

3

4

законодавством України.
Примітки: Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду Емітент не здійснював.

2020 р.

© SMA

00902808

5

6

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1
відсотка розміру статутного капіталу 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
Фізична особа

Усього:

2020 р.
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1085706

92,2034

1085706

0

1085706

92,2034

1085706

0

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

21.06.2011 264/10/1/11

Міжнарод- Тип цінного
ний ідентифі
папера
-каційний
номер

3
Центральний територіальний
департамент НКЦПФР

4
д/н

5

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

6

Акція проста
Бездокументарні
бездокументарна іменні
іменна

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

7

8

9

10

0,25

1177512

294378,00

100

Опис: Торгівля цінними паперами емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках, зокрема, на біржовому ринку, органiзацiйно оформлених позабіржових ринках цінних паперів,
не здійснювалася. Заяв або намiрiв про подання заяв для допуску на бiржi не подавалися. Станом на звітну дату Товариство у лістингу у жодної з фондових бірж не знаходилося,
процедури делістингу не проходило. Спосіб розміщення цінних паперів первинний. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випусків акцій та інших видів цінних
паперів.
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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:
114,7
94,2
0
0
будівлі та споруди
114,7
94,2
0
0

Основні засоби, усього
(тис. грн)
на початок
на кінець
періоду
періоду
114,7
94,2
114,7
94,2

машини та обладнання
транспортні засоби

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

земельні ділянки
інші

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

машини та обладнання
транспортні засоби

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

земельні ділянки
інвестиційна нерухомість

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
114,7

0
94,2

0
0

0
0

0
114,7

0
94,2

2.Невиробничого призначення:
будівлі та споруди

інші
Усього

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): будівлі, споруди та передавальні
засоби – 15-20 років, передавальні пристрої - 10 років, машини та обладнання – 2-10 років, транспортні засоби – 5
років, меблі і офісне устаткування – 2-5 років, iнші основні засоби – 12 років. Первісна вартість основних засобів:
710,2 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів становить – 86 %. Ступінь використання основних засобів становить:
24 %. Сума нарахованого зносу становить: 616 тис.грн. Суттєвих зміни у вартості основних засобів немає. Основних
засобів щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності на товаристві відсутні.
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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)
-47,9
20
Статутний капітал (тис. грн)
294,4
294,4
Скоригований статутний капітал (тис. грн)
294,4
294,4
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 -342,3 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -342,3 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець
попереднього періоду становить -274,4 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -274,4
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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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
253,8
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
253,8
X
X
Опис: Зобов’язання Товариства на загальну суму 253,8 тис. грн., достовірно відображені в фінансовій звітності
станом на 31.12.2020 р. адекватно обліковій бухгалтерській інформації і носять поточний характер.
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6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй
особи або прізвище, ім'я, по
України"
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної 30370711
особи
Місцезнаходження
вул. Тропiнiна, 7-г, м. Київ, 04107, УКРАЇНА

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

2092
НКЦПФР

12.10.2013
(044) 363-04-00
(044) 363-04-00
Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Опис: Депозитарна діяльність Центрального депозитарію.
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова
компанія "Фаворит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної 23730178
особи
Місцезнаходження
вул. Гарматна, 6, м. Київ, 03067, Україна

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

АЕ 263378
НКЦПФР

24.09.2013
(044)458-05-45
(044)458-14-09
Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис: Депозитарна діяльність депозитарної установи
2020 р.
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КОДИ
2021.01.01
00902808

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИМЕРСЬКЕ
за ЄДРПОУ
СПЕЦАВТОПIДПРИЄМСТВО-1006"
Територія
КОЗАРОВИЧІ
за КОАТУУ

3221883601

230
Організаційно-правова Акціонерне товариство
за КОПФГ
форма господарювання
68.20
Вид економічної Надання в оренду й експлуатацію власного чи
за КВЕД
діяльності
орендованого нерухомого майна
Середня кількість працівників, осіб
6
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 20, С. КОЗАРОВИЧI, ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-Н, Київська область, 07332, Україна,
телефон 050-193-24-99

1. Баланс
на 31.12.2020 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
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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
114,7
709,9
595,2
0
0
16
130,7
1,6
0
0
0,3
0
0
0
0
13
0
0
14,9
0
145,6

) (

0
94,2
710,2
616
0
0
16
110,2
1
0
0
0
42
0
0,8
0
28,4
0
23,5
95,7
0
205,9

)

Пасив

Код
рядка

На початок
звітного року

На кінець
звітного періоду

1

2

3

4

1400
1410
1415
1420
1425
1495
1595

294,4
140
496
(910,4)
0
20
0

294,4
140
496
(978,3)
0
(47,9)
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 забезпечення
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

10,3
10,2
0
6,1
52,7
0
46,3
125,6
0

37,6
16,3
0
6,9
87,8
0
105,2
253,8
0

1900

145,6

205,9

Примітки: Товариство склало фінансову звітність суб’єкта малого підприємництва згідно Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" (Наказ Міністерства фінансів України
від 25 лютого 2000 року N 39).
Керівник

Король В. А.

Головний
бухгалтер

Сапон О.С.
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)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИМЕРСЬКЕ
СПЕЦАВТОПIДПРИЄМСТВО-1006"

Код
за ЄДРПОУ

00902808

Дата

2021.01.01

2. Звіт про фінансові результати

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007

за 2020 рік
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Інші операційні доходи
Інші доходи
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Інші операційні витрати
Інші витрати
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2
2000

3
443,7

4
277

2120
2240
2280
2050

(

598
0
1041,7
441,6

) (

0
0
277
294,5

)

2180
2270
2285

(
(
(

668
0
1109,6

) (
) (
) (

72,6
0
367,1

)
)
)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
Податок на прибуток
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2290
2300
2350

(

(67,9)
0
(67,9)

) (

(90,1)
0
(90,1)

)

Примітки: Дані, які наведені у звіту про фінансові результати за 2020 рік відповідають даним бухгалтерського обліку.
Керівник

Король В. А.

Головний
бухгалтер

Сапон О. С.
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XІХ. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного 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

09.04.2020

02.06.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

09.04.2020

06.03.2020

Відомості про проведення загальних зборів
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XVI. Твердження щодо річної інформації
Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що
вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi", мiстить достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв,
фiнансовий стан, прибутки та збитки емітента, а звiт керiвництва включає достовiрне та
об’єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi разом з
описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй
дiяльностi. Посилаючись на основнi фактори дiяльностi Товариства, а саме: - Товариство не
здiйснює публiчну пропозицiю акцiй, акцiї не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi в частинi
включення до бiржового реєстру; - Товариство не здiйснює виробничу дiяльнiсть, заробiтна плата
виплачується. Рiчний звiт Емiтента цiнних паперiв за рiшенням Акціонера подається без
пiдтвердження рiчного балансу i звiтностi емiтента аудитором. Аудиторська перевiрка не
замовлялась i не здiйснювалась.
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