Титульний аркуш
27.04.2021р.
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 07/179
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Бабенко Артуро Франциско
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04012321
4. Місцезнаходження: 03045, Україна, Київська обл., Голосiївський р-н, Київ, вулиця
Новопирогiвська, будинок 60
5. Міжміський код, телефон та факс: +380442595034, +380442595232
6. Адреса електронної пошти: abc@ab-asfalt.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності):
Рішення наглядової ради емітента від 20.04.2021, 56
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): Державна установа
"Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна,
DR/00001/APA
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):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

http://ab-asfalt.com.ua/o-nas/osobayainformatsiya/
(URL-адреса сторінки)

(дата)
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Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо 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
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які 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
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
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яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу 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
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. 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
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
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34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi для приватних
акцiонерних товариств не розкривається. - Товариство не приймало участi у створеннi
юридичних осiб. - Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря для приватних
акцiонерних товариств не розкривається. - Iнформацiї про рейтингове агество немає у зв'язку
з тим, що емiтент рейтингову оцiнку не проводив i до рейтингового агенства не звертався. Емiтента немає фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв; - Iнформацiя про
юридичних осiб - засновникiв та/або учасникiв емiтента не надається
у з'вязку з тим, що
юридичнi особи - засновникi та/або учасникi емiтента не є акцiонерами
на кiнець звiтного
перiоду; - Фiзичних осiб - засновникiв та/або учасникiв у емiтента немає; - Товариство
похiднi та iншi цiннi папери не випускало; - Товариство викуп та продаж ранiше викуплених
товариством власних акцiй протягом
звiтного перiоду не проводило. - Iнформацiї про
наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв
(крiм акцiй) такого емiтента
немає; - Iнформацiї про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у статутному
капiталi емiтента немає; - Iнформацiї про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв
емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних
паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв немає; - Iнформацiї про загальну кiлькiсть
голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також
кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано iншiй особi не надається, тому, що згiдно даних, наданих Нацiональним
депозитарiєм станом на дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
загальних зборах - вказанi обмеження не зареєстрованi; - Iнформацiя про вчинення значних
правочинiв та iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинiв не розкривається. - Iнформацiї про акцiонернi або корпоративнi договори,
укладенi акцiонерами емiтента, немає; - Iнформацiї про будь-якi договори та/або правочини,
умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - немає; - У
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емiтента немає копiй документiв, якi знаходяться в публiчному доступi. - В зв'язку з тим, що
поле "Дата" не передбачає вiдсутнiсть запису, то у разi, якщо подiя не вiдбувалась, це поле
заповнено датою, що є неймовiрною для таких подiй, а саме: 01.01.1900. Незаповненнi графи
звiту емiтента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свiдчать про вiдсутнiсть
подiї.
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ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ
СТОЛИЧНИЙ"
2. Скорочене найменування (за наявності)
ПРАТ "АБ СТОЛИЧНИЙ"
3. Дата проведення державної реєстрації
15.04.1997
4. Територія (область)
Київська обл.
5. Статутний капітал (грн)
17990000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
172
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
23.99 - Виробництво неметалевих мiнеральних виробiв, н. в. i. у
23.61 - Виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва
23.63 - Виробництво бетонних розчинiв, готових для використання
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500
2) IBAN
UA903395000000026003141689002
3) поточний рахунок
UA903395000000026003141689002
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500
5) IBAN
UA723395000000026004141689001
6) поточний рахунок
UA723395000000026004141689001
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16. Судові справи емітента
№
з/п
1

Номер справи
910/17743/18

Найменування
суду
Верховний суд
України

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

Арбiтражний
керуючий Демчан
О.I.

ПрАТ "АБ
Столичний"

д/н

Зобов'язання вчинити дiї

Стан розгляду
справи
Касацiйний
розгляд справи

Опис:
д/н
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17. Штрафні санкції щодо емітента
№ з/п
1

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
220836,

Орган, який
наклав штрафну
санкцію
Пiвнiчне
мiжрегiональне
управлiння
Укртрансбезпеки

Вид стягнення
Адмiнiстративногосподарський
штраф

Інформація про
виконання
сплачено

Опис:
д/н
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XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Товариство не має дочiрних пiдприємств та фiлiй, це єдиний майновий комплекс. Змiни в
органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не було.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Cередньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 172. Середня чисельнiсть
позаштатних працiвникiв. Середня чисельнiсть осiб ,якi працюють за сумiсницом 4. Чисельнiсть
працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу 41. Фонд оплати працi зрзвiтному
роцi на 31268 тис. грн. вiдносно попереднього перiоду.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Не належить.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Не проводить.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Вiдсутнi.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Товариство веде свiй бухгалтерський облiк вiдповiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк
та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-XI, Положенням (стандартам)
бухгалтерського облiку згiдно МСФО.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту
в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання
робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних
клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків,
захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й
методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та
динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій
здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його
становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції
(послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за
основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному
обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах,
необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від
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загальної суми доходів за звітний рік
Спецiалiзацiя пiдприємства:асфальтобетоннi сумiшi;бетоннi сумiшi;залiзобетоннi вироби;бетоннi
вироби.Для пiдвищення температури текучостi асфальтобетонного покриття, зменшення його
крихкостi i збiльшення довговiчностi освоєний випуск асфальтобетонних сумiшей з полiмернобiтумним в'яжучим, а також щебенево-мастикових сумiшей.Продукцiя нашого пiдприємства, що
вироблена з використанням сучасних технологiй використовувалась для покриття Хрещатика,
шосе Київ-Бориспiль та бiльшостi вулиць Столицi та передмiстя.Сучасне комп'ютерне обладнання
бетонозмiшувальних вузлiв дозволяє виробляти найбiльш повну номенклатуру бетонних
сумiшей.До бетонiв, що використуються у дорожньому будiвництвi вимоги дуже високi i нашi
бетони їм вiдповiдають.Завод традицiйно випускає конструкцiї для дорожнього будiвництва i
капiтального ремонту автомобiльних дорiг та iнженерних комунiкацiй.При транспортному
будiвництвi в столицi широке застосування знаходить продукцiя цеху по виробництву
залiзобетонних та бетонних виробiв:конструкцiї пiдземних переходiв, пiдпiрних стiнок,
теплокамер, колекторiв,бортовi каменi, зливоприймачi;елементи збiрних залiзобетонних
колодязiв;лотки iнженерних мереж;фундаментнi блоки;тротуарнi та дорожнi плити;плити паркану,
стовпчики огорожi.Основними споживачами продукцiї заводу є: комунальнi пiдприємства
корпорацiї "Київавтодор", "Київоблавтодор", "Укргiдроспецбуд", "ШБУ-41", "ШБУ-50", ТОВ
ДБУ-208, та iншi пiдприємства що пов'язанi з дорожнiм будiвництвом та приватнi особи.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю,
їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб
фінансування
Вiдсутнi.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента
щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання
активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні
питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби розташованi за адресою мiсцезнаходження товариства. У звiтному перiодi значних
правочинiв щодо основних засобiв емiтент не укладав. Утримання активiв здiйснюється за власнi
кошти Товариства. На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi
активiв пiдприємства. Планiв капiтального будiвництва у товариства немає у зв'язку з нестачею
фiнансування. Удосконалення основних засобiв планується при наявностi коштiв. Володiння ОЗ
здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi. Первiсна вартiсть основних засобiв 162 191
тис.грн.; Нараховано знос - 70 833 тис.грн.; Ступiнь зносу 45%; Ступiнь використання 45%,
Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв не вiдбувались.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть Товариства є фiнансово-економiчнi проблеми.
Серед них iнфляцiйнi процеси (пiдвищення цiн на енергоресурси, на товарно-матерiальнi цiнностi
та iнше), здороження кредитних ресурсiв, а також система оподаткування: значнi непрямi податки
до бюджету, якi не пов'язанi з виробничою дiяльнiстю товариства, а саме земельний податок,
податок на нерухомiсть. Слiд зазначити необхiднiсть оновлювати матерiально-технiчну базу, що
потребує iнвестицiй (фiнансування) iз залученням яких є труднощi. Негативний вплив на розвиток
емiтента може мати погiршення економiчної ситуацiї в Українi та у всьому свiтi, викликане,
зокрема, пандемiєю гострої респiраторної хвороби COVID-19 та введенням пов'язаних iз цим
карантинних та обмежувальних заходiв в Українi та свiтi, що матиме наслiдком зниження попиту
на послуги Товариства.
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Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців
емітента
Фiнансування дiяльностi проводиться за рахунок власних обiгових коштiв.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених та не виконаних договорiв Товариство не має.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Основним напрямком в удосконаленнi випуску високоякiсної продукцiї є модернiзацiя
технологiчного обладнання основних цехiв.Так виконана реконструкцiя асфальтного та бетонного
виробництва. Замiсть механiчних вагових дозаторiв встановленi електроннi. Це дало можливiсть
значно зменшити похибку дозування компонентiв, i як результат пiдвищити її якiсть.Поточний
ремонт та удостконалення обладнання робиться щорiчно.Управлiння технологiчними процесами
виконується з допомогою комп'ютерної технiки. Вимiрювальнi можливостi виробничовипробувальної лабораторiї ПрАТ "АБ Столичний" визнанi Державним пiдприємством
"Всеукраїнський Державнiй науково-виробничий центр стандартизацiї, метрологiї, сертифiкацiї та
захисту прав споживачiв" (ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ")Завод має потужну прирельсову
базу, 600 тис. тон, яка дозволяє механiзовано проводити розвантаження всiх видiв вантажних
вагонiв, гранiтної продукцiї (щебiнь, дроблений або природний пiсок), технiчної солi, яка
застосовується для зимового утримання дорiг мiста.Доставка асфальту, бетону, будiвельних
сумiшей, бетонних та залiзобетонних виробiв на об'єкти може здiйснюватися автотранспортом
заводу. Для цього ми маємо практично всi види вантажних автомобiлiв та спецiальної технiки
(понад 40 одиниць).
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Товариство не проводить дослiджень та розробок. Витрати на дослiдження та розробки вiдсутнi.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній
формі
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв
дiяльностi емiтента вiдсутня.
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IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Виконавчий
Наглядова рада

Ревiзiйна комiсiя

Структура

Персональний склад

Одноосiбний - Генеральний директор
Кiлькiсний склад Наглядової ради
Товариства становить 4 (чотири) особи.
Кiлькiсний склад Наглядової ради
Товариства може бути змiнений
Загальними зборами акцiонерiв з
урахуванням вимог Закону України
"Про акцiонернi товариства".

Бабенко Артуро Франциско
Попенко Сергiй Павлович Голова Наглядової ради, представник
акцiонера; Найда Катерина
Олександрiвна -Член Наглядової ради,
представник акцiонера; Бiлоног
Олексiй Вiкторович - Член Наглядової
ради, представник акцiонера; Ястремська Наталiя Євгенiївна Член Наглядової ради, представник
акцiонера.
Король Наталiя Борисiвна Голова ревiзiйної комiсiї;
Левандовська Ганна Юрiївна Член ревiзiйної комiсiї.

У звiтному перiодi Ревiзiйну комiсiю
Товариства було обрано зi строком
повноважень 5 (п'ять) рокiв та складом
з 2 (двох) осiб.
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V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

Освіта

Стаж
роботи
(років)

1

2

3

4

5

6

Голова Наглядової ради

Попенко Сергiй Павлович

1976

вища

25

1

2

3

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7
ТОВ "ГРУПА ТАС",
38726562, Голова Ради
Директорiв ТОВ <ГРУПА
ТАС>

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8
17.09.2020, 3
роки

Опис:
17.09.2020 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "АБ Столичний" було прийнято рiшення про обрання Наглядовоi ради зi строком
повноважень 3 (три) роки. Обрано на посаду члена Наглядової ради Попенка Сергiя Павловича у зв`язку з достроковим припиненням повноважень
попереднього складу Наглядової ради. Володiє 1 шт. простою iменною акцiєю Товариства, що становить 0,000001% статутного капiталу
Товариства. Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi
злочини вiдсутня. Особу призначено строком на 3 роки. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх 5-ти рокiв: з 2013 по сьогоднiшнiй день
Голова Ради Директорiв ТОВ <ГРУПА ТАС>. Особу обрано як акцiонера Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Дирекцiя з фiнансового
контролю та бюджетування
ТОВ "ГРУПА ТАС",
Найда Катерина
38726562, Начальник
17.09.2020, 3
Член Наглядової ради
1983
вища
16
Олександрiвна
управлiння фiнансового
роки
контролю та управлiння
активами у секторi
нерухомостi
Опис:
17.09.2020 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "АБ Столичний" було прийнято рiшення про обрання Наглядовоi ради зi строком
повноважень 3 (три) роки. Обрано на посаду члена Наглядової ради Найду Катерину Олександрiвну у зв`язку з достроковим припиненням
повноважень попереднього складу Наглядової ради. Не володiє акцiями Товариства. Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi
виробничою необхiднiстю. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особу призначено строком на 3 роки. Повноваження
та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа не отримує оплату за виконання своїх обов'язкiв. Iнформацiя про
стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: Начальник управлiння фiнансового контролю та управлiння активами у секторi нерухомостi Дирекцiя з
фiнансового контролю та бюджетування ТОВ "ГРУПА ТАС" Особа. Обрана як представник акцiонера.
ТОВ "Група ТАС", 38726562,
Ястремська Наталiя
17.09.2020, 3
Член Наглядової ради
1979
вища
20
Директор з фiнансового
Євгенiвна
роки
контролю та бюджетування
13

4

5

6

Опис:
17.09.2020 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "АБ Столичний" було прийнято рiшення про обрання Наглядовоi ради зi строком
повноважень 3 (три) роки. Обрано на посаду члена Наглядової ради Найду Катерину Олександрiвну у зв`язку з достроковим припиненням
повноважень попереднього складу Наглядової ради. Не володiє акцiями Товариства. Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi
виробничою необхiднiстю. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особу призначено строком на 3 роки. Повноваження
та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа не отримує оплату за виконання своїх обов'язкiв. Iнформацiя про
стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: з листопада 2013 року по сьогоднiшнiй день - ТОВ "Група ТАС", Директор з фiнансового контролю та
бюджетування Особа обрана як представник акцiонера.
ТОВ "ГРУПА ТАС",
Голова Ревiзiйної
Король Наталiя
38726562, Заступник
17.09.2020, 5
1979
вища
20
комiсiї
Борисiвна
Директора з юридичних
рокiв
питань
Опис:
17.09.2020 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "АБ Столичний" було прийнято рiшення про обрання Ревiзiйної комiсiї зi строком
повноважень 5 (п'ять) рокiв. Обрано на посаду Голову Ревiзiйної комiсiї Король Наталiю Борисiвну у зв`язку з достроковим припиненням
повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Не володiє акцiями Товариства. Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi
виробничою необхiднiстю. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа не отримує оплату за
виконання своїх обов'язкiв. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особу призначено строком на 5 рокiв. Iнформацiя
про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.11.2013 року по сьогоднiшнiй день працює на посадi Заступник Директора з юридичних питань
в ТОВ "ГРУПА ТАС".
ТОВ "ГРУПА ТАС",
38726562, заступник
17.09.2020, 5
Член Ревiзiйної комiсiї Левандовська Ганна Юрiївна
1978
вища
25
начальника управлiння
рокiв
фiнансового контролю
Опис:
17.09.2020 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "АБ Столичний" було прийнято рiшення про обрання Ревiзiйної комiсiї зi строком
повноважень 5 (п'ять) рокiв. Обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Левандовську Ганну Юрiївну у зв`язку з достроковим припиненням
повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Не володiє акцiями Товариства. Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi
виробничою необхiднiстю. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особу призначено строком на 5 рокiв. Повноваження
та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа не отримує оплату за виконання своїх обов'язкiв. Iнформацiя про
стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: з 03.12.2012 р. по 06.09.2016 р. ТОВ "ЦКБ "Шхуна" - фiнансовий директор; з 07.09.2016 р. по 30.04.2019
р. ТОВ "ТАС Девелопмент" - фiнансовий директор; з 01.05.2019 р. по 17.07.2020 - ПрАТ "СК "IНДУСТРIАЛЬНА" - заступник начальника
департаменту фiнансового аналiзу та iнвестицiй; з 20.07.2020 по сьогоднiшнiй день ТОВ "ГРУПА ТАС" - Заступник начальника управлiння
фiнансового контролю.
ТОВ "ГРУПА ТАС",
38726562, Директор Дирекцiї
21.12.2019, 3
Генеральний директор
Бабенко Артуро Франциско
1962
вища
16
з розвитку проектiв у
роки
гiрничовидобувних галузях ТОВ <ГРУПА ТАС>
14

7

8

Опис:
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Асфальтобетонний Завод "АБ Столичний", протокол № 18 вiд
18.12.2019 року, вiдбулась змiна складу посадових осiб Приватного акцiонерного товариства "Асфальтобетонний Завод "АБ Столичний": Обрано
(призначено) Генеральним директором Приватного акцiонерного товариства "Асфальтобетонний Завод "АБ Столичний" Бабенко Артуро
Франциско з 21.12.2019 р. строком на три роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа
отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на
розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi
Товариства. У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5
рокiв: Заступник Мiнiстра Оборони України (сiчень 2013 - березень 2014) Директор Дирекцiї з розвитку проектiв у гiрничовидобувних галузях ТОВ "ГРУПА ТАС" (сiчень 2019 - грудень 2019 р)
Дочiрнє пiдприємство
"Гуртово-роздрiбне
пiдприємство", 36682927,
Дзiвiцька Олена
21.10.2016,
Головний бухгалтер
1985
вища
13
Дочiрнє пiдприємство
Олександрiвна
безстроково
"Гуртово-роздрiбне
пiдприємство", головний
бухгалтер
Опис:
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Наказом Генерального директора ПАТ "АБ СТОЛИЧНИЙ" № 117-к вiд 21 жовтня
2016 р. прийнято на посаду головного бухгалтера ПАТ "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ" Дзiвiцьку Олену Олександрiвну.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi
штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за
виконання своїх обов'язкiв. Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. У посадової особи непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Особа протягом своєї дiяльностi перебувала на посадах: економiста, касира, провiдного економiста,
провiдного бухгалтера, головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера, виконуючої обов'язки головного бухгалтера. Загальний стаж
роботи: 10 р. Посадова особа не працює на будь-яких iнших пiдприємствах.
ТОВ "ГРУПА ТАС",
17.09.2020, 3
Член Наглядової ради
Бiлоног Олексiй Вiкторович
1975
вища
27
38726562, Директор з
роки
юридичних питань
Опис:
17.09.2020 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "АБ Столичний" було прийнято рiшення про обрання Наглядовоi ради зi строком
повноважень 3 (три) роки. Обрано на посаду члена Наглядової ради Найду Катерину Олександрiвну у зв`язку з достроковим припиненням
повноважень попереднього складу Наглядової ради. Не володiє акцiями Товариства. Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi
виробничою необхiднiстю. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особу призначено строком на 3 роки. Повноваження
та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа не отримує оплату за виконання своїх обов'язкiв. Iнформацiя про
стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.10.2013 р. по сьогоднiшнiй день - ТОВ "ГРУПА ТАС", Директор з юридичних питань. Особа
обрана як представник акцiонера.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
1
Голова Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Голова Ревiзiйної комiсiї
Член Ревiзiйної комiсiї
Генеральний директор
Головний бухгалтер
Член Наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
2
Попенко Сергiй Павлович
Найда Катерина Олександрiвна
Ястремська Наталiя Євгенiвна
Король Наталiя Борисiвна
Левандовська Ганна Юрiївна
Бабенко Артуро Франциско
Дзiвiцька Олена Олександрiвна
Бiлоног Олексiй Вiкторович

Кількість
акцій
(шт.)
3
0
0
0
0
0
0
0
0

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
4
0
0
0
0
0
0
0
0

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані іменні

5
0
0
0
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
0
0
0
0
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VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
Регiональне вiддiлення Фонду
державного майна України

19028107

Місцезнаходження

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

01196, Україна, Київська обл.,
Печерський р-н, Київ, Лесi
Українки,1

0
Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

0
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Товариство планує здiйснювати господарську дiяльнiсть товариства вiдповiдно за основними
видами дiяльностi: виробництво неметалевих мiнеральних виробiв, виготовлення виробiв iз бетону
для будiвництва, виробництво бетонних розчинiв готових для використання. Для подальшого
розвитку Товариству необхiдно здiйснювати оновлення, модернiзацiю обладнання та основних
засобiв, розширити базу платоспроможних клiєнтiв, пiдвищити конкурентоздатнiсть тiєї
продукцiї, що виробляє емiтент. Подальший розвиток Товариства прямо залежить вiд цiн на
енергоносiї та сировину, вiд розмiру податкiв, вiд розмiру мiнiмальної заробiтної плати тощо. При
їх збiльшенi у Товариства збiльшуються витрати. Товариство планує пiдвищити свою
конкурентоздатнiсть за рахунок здiйснення контролю якостi сировини, зменшення та оптимiзацiї
витрат товариства, розширення клiєнтської бази емiтента тощо. Пiдприємство планує в
майбутньому розширити ринки збуту, перелiк послуг, та покращити їх якiсть пiд вимоги
акцiонерiв для бiльш повного їх задоволення, модернiзувати iснуючу продукцiю пiд вимоги
акцiонерiв для бiльш повного її задоволення та розширення об'єму збуту. Негативний вплив на
розвиток емiтента може мати погiршення економiчної ситуацiї в Українi та у всьому свiтi,
викликане, зокрема, пандемiєю гострої респiраторної хвороби СOVID-19 та введенням пов'язаних
iз цим карантинних та обмежувальних заходiв в Українi та свiтi, що матиме наслiдком зниження
попиту на послуги Товариства.
2. Інформація про розвиток емітента
Iсторiя виникнення заводу сягає корiнням до пiслявоєнних рокiв, коли 5 сiчня 1948 року на базi
тресту "Мiськдормiст" був запущений до роботи асфальтобетонний завод. В 50-х роках було
налагоджено виробництво залiзобетонних виробiв. З 1977 року завод розмiщений на новiй дiлянцi
площею понад 19 га, де розташованi цехи по виробництву асфальтобетонної сумiшi,
залiзобетонних i бетонних конструкцiй, ремонтно-механiчний, електроремонтний, два
бетонозмiшувальнi вузли, автогосподарство, пiд'їзнi залiзничнi колiї з двома пiдвищеними
естакадами, котельня та лабораторiї. 03.11.2004 року на базi пiдприємства ВАТ "Завод
залiзобетонних виробiв i дорожньо-будiвельних матерiалiв" було створено Вiдкрите акцiонерне
товариство "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний". На виконання вимог Закону України "Про
акцiонернi товариства", вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого
акцiонерного товариства "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" №1 вiд 01.04.2011 р., було
змiнено назву Товариства на Публiчне акцiонерне товариство "Асфальтобетонний завод "АБ
Столичний". Публiчне акцiонерне товариство "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" є
правонаступником усiх
прав та обов'язкiв Вiдкритого акцiонерного товариства
"Асфальтобетонний завод "АБ Столичний". 20 квiтня 2012 року на загальних зборах акцiонерiв
"Асфальтобетонного заводу "АБ Столичний" було прийняте рiшення про укладення договорiв з
двома бiржами - Приватне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС" (юридична адреса:
01133, м. Київ, вул. Щорса, 31, поштова (фактична) адреса: 03150, м. Київ, вул. Червонопрапорна,
72); та Публiчне акцiонерне товариство "Українська бiржа" (юридична та фактична адреса: 01601,
м.Київ, вул.Шовковична 42/44). Договори були укладенi. На бiржах була виконана оцiнка акцiй
ПАТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" та прийняте рiшення про визнання категорiї акцiй
ПАТ "Асфальтобетонного заводу "АБ Столичний" - "позалiстiнговi цiннi папери". 16 травня 2017
року Публiчне акцiонерне товариство "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" (скорочено ПАТ
"АБ Столичний") змiнило назву на Приватне акцiонерне товариство "Асфальтобетонний завод
"АБ Столичний" (скорочено ПрАТ "АБ Столичний"). Завод максимально забезпечує складову
потреби дорожньо-будiвельних органiзацiй в номенклатурi продукцiї для дорожнього та
транспортного будiвництва: асфальтобетоннi сумiшi, товарний бетон, збiрнi бетоннi та
залiзобетоннi вироби. Враховуючи широкий спектр призначення продукцiя користується попитом
i в приватному будiвництвi. В разi пiдтвердження виробничих можливостей, надаємо послуги з
виготовлення бетонних та залiзобетонних виробiв за iндивiдуальним замовленням вiдповiдно до
документацiї замовника. Технологiя i органiзацiя робiт, власнi залiзничнi колiї i автомобiльний
транспорт дозволяють гнучко пiдходити до розгляду питання поставок, враховувати iнтереси
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Замовника, а також реалiзовувати продукцiю за доступними цiнами, нижчими, нiж на спорiднених
пiдприємствах Києва.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і
доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв
емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або
витрат емiтента Протягом звiтного перiоду Товариством такi правочини та деривативи не
укладались i тому впливу на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або
витрат емiтента немає.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення
таких основних заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою
дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає
видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської
дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов'язаних
з дiяльнiстю пiдприємства; оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для
визначення рiвня фiнансових ризикiв; - визначення розмiру можливих фiнансових втрат при
настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових
втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв
(капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах
фiнансових ризикiв, визначенням розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової
подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Емiтент у звiтному роцi не використовував
страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування
цiнового ризику. Основнi ризики в дiяльностi пiдприємства: - дiловий
ризик, пов'язаний з
макроекономiчними змiнами, зокрема змiни структури попиту на продукцiю; ринковий
ризик, пов'язаний з можливими змiнами ситуацiї на товарному i фiнансових ринках. Основними
заходами щодо зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi є виготовлення продукцiї пiсля
пiдтвердження її оплати та акредитиву.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв,
тому не несе фiнансових ризикiв, пов'язаних з обiгом похiдних цiнних паперiв. Намiри щодо
вчинення таких правочинiв вiдсутнi. Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах
економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової
дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах ринку, в
достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику
грошових потокiв. Фiнансовi iнструменти товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти,
дебiторську та кредиторську заборгованiсть. Товариство не використовує похiднi фiнансовi
iнструменти в своїй операцiйнiй дiяльностi. Основнi ризики, властивi фiнансовим iнструментам,
включають: ринковий ризик, ризик лiквiдностi та кредитний ризик. Керiвництво аналiзує та
узгоджує полiтику управлiння кожним iз цих ризикiв. Для дiяльностi товариства, в основному,
характернi фiнансовi ризики у результатi ринкових змiн курсiв обмiну валют та вiдсоткових
ставок. Ризик лiквiдностi являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої
зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керiвництва є пiдтримання балансу мiж
безперервним фiнансуванням i гнучкiстю у використаннi умов кредитування. Товариство
проводить аналiз строкiв виникнення активiв i погашення зобов'язань i планує свою лiквiднiсть у
залежностi вiд очiкуваних строкiв погашення вiдповiдних фiнансових iнструментiв. Вiдповiдно до
планiв товариства, його потреби в обiгових коштах задовольняються за рахунок надходження
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грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Станом на 31.12.2020 року Товариство має вiдкриту
мультивалютну невiдновлювальну кредитну лiнiю в ПАТ "АБ"Пiвденний" з початковим лiмiтом
максимальної заборгованостi в еквiвалентi 800 000 євро. Термiн погашення даної позики згiдно
кредитного договору до травня мiсяця 2024 року. Станом на 31.12.2020 року дiюча ставка по
кредитнiй угодi 15% рiчних. Лiнiя вiдкрита для фiнансування iнвестицiйних витрат, пов'язаних з
придбанням обладнання i транспортних засобiв. Надходжень вiд операцiйної дiяльностi достатньо
для своєчасного погашення зобов'язань. Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство
понесе фiнансовi збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за
фiнансовим iнструментом або клiєнтським договором. Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно
наражають товариство на iстотну концентрацiю кредитного ризику, переважно включають
грошовi кошти та їх еквiваленти, а також торгову дебiторську заборгованiсть. Товариство
переважно розмiщує свої грошовi кошти та їх еквiваленти у великих банках з надiйною
репутацiєю, якi знаходяться в Українi. Керiвництво здiйснює постiйний монiторинг фiнансового
стану установ, де розмiщенi грошовi кошти та їх еквiваленти. Кредитний ризик пов'язаний з
невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштiв та їх
еквiвалентiв. Товариство здiйснює операцiї тiльки з перевiреними i кредитоспроможними
клiєнтами на внутрiшньому та зовнiшньому ринках. Окрiм того, керiвництво проводить додаткову
процедуру монiторингу фiнансової iнформацiї про клiєнтiв на щоквартальнiй основi. Iншi ризики
вiдстежуються i аналiзуються у кожному конкретному випадку. Управлiння капiталом. Полiтика
управлiння капiталом направлена на забезпечення i пiдтримання оптимальної структури капiталу
для скорочення загальних витрат на капiтал, якi виникають, та гнучкостi у питаннях доступу до
ринкiв капiталу. Керiвництво здiйснює регулярний монiторинг структури капiталу i може вносити
коригування у полiтику та цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному
середовищi, тенденцiях ринку або своєї стратегiї розвитку. Дiяльнiсть Товариства прямо залежить
вiд збiльшення податкiв та нарахувань, використання застарiлого обладнання, погiршення
економiчного стану у країнi, збiльшення цiни на матерiальнi ресурси та сировину та iншi фактори,
якi безпосередньо впливають на цiну послуг, якi надає Товариство. Товариство схильне до ризикiв
грошових потокiв, як i всi пiдприємства, так як при здiйсненi господарської дiяльностi у
Товариства виникає необхiднiсть в управлiннi та збалансуваннi грошових потокiв для
забезпечення фiнансової рiвноваги емiтента.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД
"АБ СТОЛИЧНИЙ" здiйснюється вiдповiдно до положень Цивiльного кодексу України, Законiв
України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про депозитарну
систему України", iнших актiв законодавства України, Статуту Товариства, "Положення про
Загальнi збори акцiонерiв", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Виконавчий орган"
та "Положення про Ревiзiйну комiсiю(Ревiзора)" Товариства. Як окремого документу "Кодекс
корпоративного управлiння" не приймався та не оприлюднювався.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або будь-якого
iншого кодексу корпоративного управлiння Товариство не застосовує.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством
вимоги.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
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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
Як окремого документу "Кодекс корпоративного управлiння" не приймався та не
оприлюднювався, кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб
або будь-якого iншого кодексу корпоративного управлiння Товариство не застосовує. Акцiонери
Товариства вважають достатнiм регулювання корпоративних вiдносин, якi встановленi чинним
законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Загальнi збори акцiонерiв, Положенням
про Наглядову раду, Положенням про Виконавчий орган та Положенням про Ревiзiйну комiсiю
(Ревiзора) Товариства.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

позачергові

12.06.2020
72,86
На рiчних Загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулись 12.06.2020 р. розглядались
наступнi питання порядку денного: 1. Про обрання лiчильної комiсiї. Прийнято
рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї - Клопенко
Т.М., член лiчильної комiсiї - Хiля А.I., член лiчильної комiсiї - Талалаєвський
Р.В.. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв
акцiонерiв. Прийнято рiшення: Затвердити порядок проведення Загальних зборiв
акцiонерiв. 3. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019р. Прийнято
рiшення: Затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї по результатам перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк. 4. Звiт Наглядової
ради Товариства за 2019 р. Прийнято рiшення: Затвердити звiт Наглядової Ради
Товариства за 2019 рiк. 5. Прийняття та затвердження рiшення за наслiдками
розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї та Наглядової ради Товариства. Прийнято
рiшення: За наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї,
дiяльнiсть Наглядової ради та ревiзiйної комiсiї в 2019 роцi визнати задовiльною.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк. Прийнято рiшення:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 рiк. 7. Розподiл прибутку (покриття
збиткiв) Товариства за 2019 рiк. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з
урахуванням вимог, передбачених законом. Прийнято рiшення: 1. Затвердити
Порядок розподiлу прибутку за 2019 рiк та розмiр рiчних дивiдендiв в наступнiй
редакцiї: Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за пiдсумками
роботи за 2019 рiк. 2. Дивiденди сплатити акцiонерам грошовими коштами
пропорцiйно кiлькостi акцiй, належних кожному акцiонеру, з розрахунку по
0,45 грн.(нуль гривень 45 копiйок) на одну акцiю. 3. Доручити: Наглядовiй радi
Товариства визначити дату складання перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. Генеральному директору
Товариства повiдомити осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про
порядок та строки виплати дивiдендiв. 8. Внесення змiн до Статуту Товариства.
Затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї. Обрання особи,
уповноваженої на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства. Прийнято
рiшення: Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй
редакцiї. Затвердити Статут Товариства в новiй редакцiї. Уповноважити
Генерального директора Товариства на пiдписання нової редакцiї Статуту
Товариства. 9. Про надання повноважень щодо вчинення дiй, пов'язаних iз
державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту. Прийнято рiшення: Надати
повноваження Генеральному директору Товариства або уповноваженим ним за
довiренiстю особам вчинити всi дiї, пов'язанi iз державною реєстрацiєю нової
редакцiї Статуту. 10. Внесення змiн до Положення про Наглядову раду
Товариства. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новiй
редакцiї.
Обрання особи, уповноваженої на посвiдчення нової редакцiї
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Положення про Наглядову раду Товариства. Прийнято рiшення: Внести змiни до
Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новiй
редакцiї. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новiй редакцiї.
Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на посвiдчення нової
редакцiї Положення про Наглядову раду Товариства.
11. Про надання
попередньої згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися
Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.
Прийнято рiшення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi
можуть вчинятись Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення. 12. Про
надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинiв iз
заiнтересованiстю, якi можуть вчинятися протягом не бiльш як одного року з дати
прийняття такого рiшення. Прийнято рiшення: Надати право виконавчому органу
Товариства вчиняти значнi правочини, якi попередньо схваленi Загальними
зборами акцiонерiв, пiсля прийняття рiшення Наглядовою Радою Товариства.
Кворум зборiв: у зборах прийняли участь акцiонери, що є власниками 72,86% вiд
загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до
перелiку питань порядку денного: Пропозицiї до порядку денного не надавались.
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

позачергові

24.04.2020
23,01899
На рiчних загальних зборах акцiонерiв, якi скликались на 24.04.2020 р. був
наступний проект порядку денного: 1. Про обрання лiчильної комiсiї. Проект
рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї - Клопенко
Т.М., член лiчильної комiсiї - Хiля А.I., член лiчильної комiсiї - Талалаєвський
Р.В.. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв
акцiонерiв. Проект рiшення: Затвердити порядок проведення Загальних зборiв
акцiонерiв. 3. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019р. Проект
рiшення: Затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї по результатам перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк. 4. Звiт Наглядової
ради Товариства за 2019 р. Проект рiшення: Затвердити звiт Наглядової Ради
Товариства за 2019 рiк. 5. Прийняття та затвердження рiшення за наслiдками
розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї та Наглядової ради Товариства. Проект рiшення:
За наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї, дiяльнiсть
Наглядової ради та ревiзiйної комiсiї в 2019 роцi визнати задовiльною. 6.
Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк. Проект рiшення: Затвердити
рiчний звiт Товариства за 2019 рiк. 7. Розподiл прибутку (покриття збиткiв)
Товариства за 2019 рiк. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням
вимог, передбачених законом. Проект рiшення: 1. Затвердити Порядок розподiлу
прибутку за 2019 рiк та розмiр рiчних дивiдендiв в наступнiй редакцiї:
Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за пiдсумками роботи за
2019 рiк. 2. Дивiденди сплатити акцiонерам грошовими коштами пропорцiйно
кiлькостi акцiй, належних кожному акцiонеру, з розрахунку по 0,45 грн.(нуль
гривень 45 копiйок) на одну акцiю. 3. Доручити: Наглядовiй радi Товариства
визначити дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. Генеральному директору Товариства
повiдомити осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про порядок та строки
виплати дивiдендiв. 8. Внесення змiн до Статуту Товариства. Затвердження
Статуту Товариства в новiй редакцiї. Обрання особи, уповноваженої на
пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства. Проект рiшення: Внести змiни до
Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Статут
Товариства в новiй редакцiї. Уповноважити Генерального директора Товариства
на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства. 9. Про надання повноважень
щодо вчинення дiй, пов'язаних iз державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту.
Проект рiшення: Надати повноваження Генеральному директору Товариства або
уповноваженим ним за довiренiстю особам вчинити всi дiї, пов'язанi iз
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державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту. 10. Внесення змiн до Положення
про Наглядову раду Товариства. Затвердження Положення про Наглядову раду
Товариства у новiй редакцiї. Обрання особи, уповноваженої на посвiдчення нової
редакцiї Положення про Наглядову раду Товариства. Проект рiшення: Внести
змiни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в
новiй редакцiї. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новiй
редакцiї. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на посвiдчення
нової редакцiї Положення про Наглядову раду Товариства. 11. Про надання
попередньої згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися
Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.
Проект рiшення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi
можуть вчинятись Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення. 12. Про
надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинiв iз
заiнтересованiстю, якi можуть вчинятися протягом не бiльш як одного року з дати
прийняття такого рiшення. Проект рiшення: Надати право виконавчому органу
Товариства вчиняти значнi правочини, якi попередньо схваленi Загальними
зборами акцiонерiв, пiсля прийняття рiшення Наглядовою Радою Товариства.
Кворум зборiв: Вiдповiдно до Протоколу №2 вiд 24.04.2020 року
Реєстрацiйної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв,
в термiн,
визначений для реєстрацiї, зареєструвався 1 (один) акцiонер (його
представник), якому
належить 16 288 962 (шiстнадцять мiльйонiв двiстi
вiсiмдесят вiсiм тисяч дев'ятсот шiстдесят двi) голосуюча акцiя, що складає
23,018990 вiдсотки вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. Згiдно з
ст. 41 Закону України "Про акцiонерiв товариства", кворуму для проведення
Загальних зборiв не досягнуто. Збори були не правомочнi приймати рiшення з
питань порядку денного.
Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "АБ
"Столичний", призначенi на 24 квiтня 2020 року, не вiдбулись в зв'язку з
вiдсутнiстю кворуму. Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань
порядку денного: Пропозицiї до порядку денного не надавались.
позачергові
X
20.01.2020
96,91
На позачергових Загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулись 20.01.2020 р.
розглядались наступнi питання порядку денного: 1. Про обрання лiчильної
комiсiї. Прийнято рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної
комiсiї - Луковнiков В.Є., член лiчильної комiсiї - Левандовський О.М., член
лiчильної комiсiї - Клопенко Т.М. 2. Прийняття рiшень з питань порядку
проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Прийнято рiшення: Затвердити порядок
проведення Загальних зборiв акцiонерiв. 3. Про дострокове припинення
повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства та розiрвання цивiльно-правових
договорiв, що укладенi з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї. Прийнято
рiшення: Достроково припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства у
складi: Голови Ревiзiйної комiсiї Пiддубної Наталiї Олегiвни, члена Ревiзiйної
комiсiї Шеметило Вiталiя Петровича та розiрвати цивiльно-правовi договори, що
укладенi з ними. 4. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийнято
рiшення: Обрати Ревiзiйну комiсiю зi строком повноважень 5 (п'ять) рокiв у
складi 2 (двох) членiв: Пiддубна Наталiя Олегiвна; Левандовська Ганна Юрiївна.
5. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з
Головою та членом Ревiзiйної комiсiї та обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. Прийнято рiшення: Затвердити
умови цивiльно-правових договорiв, що будуть укладатися з Головою та членами
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства
пiдписати цивiльно-правовi договори з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї
Товариства з урахуванням суттєвих умов, що затвердженi Загальними зборами.
6. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства та

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
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розiрвання цивiльно-правових договорiв, що укладенi з Головою та членами
Наглядової ради. Прийнято рiшення: Достроково припинити повноваження
Наглядової ради Товариства у складi: Голова Наглядової ради Самусєва Оксана
Ярославiвна, члени Наглядової ради: Попенко Сергiй Павлович, Кравцова
Свiтлана Борисiвна, Пiкуль Денис Сергiйович та розiрвати цивiльно-правовi
договори, що укладенi з Головою та членами Наглядової ради. 7. Про обрання
членiв Наглядової ради Товариства. Прийнято рiшення: Обрати Наглядову раду зi
строком повноважень 3 (три) роки у складi 4 (чотирьох) членiв: Попенко Сергiй
Павлович - акцiонер; Кравцова Свiтлана Борисiвна - представник акцiонера, який
володiє 16288962 простими iменними акцiями, що становить 22,636133 %
статутного капiталу ПрАТ "АБ Столичний"; Бiлоног Олексiй Вiкторович представник акцiонера, який володiє 16288962 простими iменними акцiями, що
становить 22,636133 % статутного капiталу ПрАТ "АБ Столичний"; Ястремська
Наталiя Євгенiївна - представник акцiонера, який володiє 16288962 простими
iменними акцiями, що становить 22,636133 % статутного капiталу ПрАТ "АБ
Столичний". Обрати Наглядову раду зi строком повноважень 3 (три) роки у складi
4 (чотирьох) членiв: Попенко Сергiй Павлович - акцiонер; Кравцова Свiтлана
Борисiвна - представник акцiонера, який володiє 16288962 простими iменними
акцiями, що становить 22,636133 % статутного капiталу ПрАТ "АБ Столичний";
Бiлоног Олексiй Вiкторович - представник акцiонера, який володiє 16288962
простими iменними акцiями, що становить 22,636133 % статутного капiталу
ПрАТ "АБ Столичний"; Ястремська Наталiя Євгенiївна - представник акцiонера,
який володiє 16288962 простими iменними акцiями, що становить 22,636133 %
статутного капiталу ПрАТ "АБ Столичний". 8. Про затвердження умов цивiльноправових договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради
Товариства та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з
Головою та членами Наглядової ради Товариства. Прийнято рiшення: Затвердити
умови цивiльно-правових договорiв, що будуть укладатися з Головою та членами
Наглядової ради Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства
пiдписати цивiльно-правовi договори з Головою та членами Наглядової ради
Товариства з урахуванням суттєвих умов, що затвердженi Загальними зборами.
Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного:
Пропозицiї до порядку денного надходили вiд акцiонера Тiгiпко Сергiя
Леонiдовича, який володiє 16288962 простими iменними акцiями, що становить
22,636133 % статутного капiталу ПрАТ "АБ Столичний".
позачергові
X
17.09.2020
98,02
На позачергових загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулись 17.09.2020 р.
розглядались наступнi питання порядку денного: 1. Про обрання лiчильної
комiсiї. Прийнято рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної
комiсiї - Клопенко Т.М., член лiчильної комiсiї - Хiля А.I., член лiчильної комiсiї Талалаєвський Р.В. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних
зборiв акцiонерiв. Прийнято рiшення: Затвердити порядок проведення Загальних
зборiв акцiонерiв. 3. Про дострокове припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї
Товариства та розiрвання цивiльно-правових договорiв, що укладенi з Головою та
членами Ревiзiйної комiсiї. Прийнято рiшення: Достроково припинити
повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства у складi: Голови Ревiзiйної комiсiї
Пiддубної Наталiї Олегiвни, члена Ревiзiйної комiсiї Левандовської Ганни
Юрiївни та розiрвати цивiльно-правовi договори, що укладенi з ними. 4. Про
обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийнято рiшення: Обрати
Ревiзiйну комiсiю зi строком повноважень 5 (п'ять) рокiв у складi 2 (двох) членiв:
Король Наталiя Борисiвна; Левандовська Ганна Юрiївна. 5. Про затвердження
умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Головою та членом
Ревiзiйної комiсiї та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв
з членами Ревiзiйної комiсiї. Прийнято рiшення: Затвердити умови цивiльно-

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
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правових договорiв, що будуть укладатися з Головою та членами Ревiзiйної
комiсiї
Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства
пiдписати цивiльно-правовi договори з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї
Товариства. 6. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради
Товариства та розiрвання цивiльно-правових договорiв, що укладенi з Головою та
членами Наглядової ради. Прийнято рiшення: Достроково припинити
повноваження Наглядової ради Товариства у складi: Голови Наглядової ради
Кравцової Свiтлани Борисiвни, членiв Наглядової ради: Попенко Сергiя
Павловича, Бiлонога Олексiя Вiкторовича, Ястремської Наталiї Євгенiївни та
розiрвати цивiльно-правовi договори, що укладенi з Головою та членами
Наглядової ради. 7. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. Прийнято
рiшення: Обрати Наглядову раду зi строком повноважень 3 (три) роки у складi 4
(чотирьох)членiв: Попенко Сергiй Павлович - акцiонер; Найда Катерина
Олександрiвна - представник акцiонера, який володiє 16288962 простими
iменними акцiями, що становить 22,636133 % статутного капiталу ПрАТ "АБ
Столичний"; Бiлоног Олексiй Вiкторович - представник акцiонера, який володiє
16288962 простими iменними акцiями, що становить 22,636133 % статутного
капiталу ПрАТ "АБ Столичний"; Ястремська Наталiя Євгенiївна - представник
акцiонера, який володiє 16288962 простими iменними акцiями, що становить
22,636133 % статутного капiталу ПрАТ "АБ Столичний". 8. Про затвердження
умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Головою та членами
Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
Прийнято рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що будуть
укладатися з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити
Генерального директора Товариства пiдписати цивiльно-правовi договори з
Головою та членами Наглядової ради. 9. Внесення змiн до Статуту Товариства.
Затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї. Обрання особи,
уповноваженої на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства. Прийнято
рiшення: Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй
редакцiї. Затвердити Статут Товариства в новiй редакцiї. Уповноважити
Генерального директора Товариства на пiдписання нової редакцiї Статуту
Товариства. 10. Про надання повноважень щодо вчинення дiй, пов'язаних iз
державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту Товариства. Прийнято рiшення:
Надати повноваження Генеральному директору Товариства або уповноваженим
ним за довiренiстю особам вчинити всi дiї, пов'язанi iз державною реєстрацiєю
нової редакцiї Статуту. Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань
порядку денного: Пропозицiї до порядку денного надходили вiд акцiонера Тiгiпко
Сергiя Леонiдовича, який володiє 16288962 простими iменними акцiями, що
становить 22,636133 % статутного капiталу ПрАТ "АБ Столичний".

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
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 у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
акцій
25

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити)
д/н
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
X
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
X
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (зазначити)
д/н

Ні
X
X
X
X

X

X

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

Ні
X
X

У разі скликання, але непроведення річних
(чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

За звiтний перiод черговi загальнi збори, якi
були скликанi на 24.04.2020 року, не
вiдбулись в зв'язку з вiдсутнiстю кворуму.
Рiчнi (черговi) збори були проведенi
12.06.2020 р.

У разі скликання, але непроведення
позачергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення

За звiтний перiод усi позачерговi загальнi
збори, якi скликалися - проведенi.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
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Склад наглядової ради (за наявності)
Залежний член
наглядової ради
Попенко Сергiй Павлович
X
Функціональні обов'язки Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює
члена наглядової ради
захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї,
визначеної Статутом та чинним законодавством України,
здiйснює управлiння акцiонерним товариством, а також
контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора. У
своїй дiяльностi Наглядова рада Товариства пiдзвiтна виключно
Загальним зборам акцiонерiв.
Найда Катерина Олександрiвна
X
Функціональні обов'язки Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює
члена наглядової ради
захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї,
визначеної Статутом та чинним законодавством України,
здiйснює управлiння акцiонерним товариством, а також
контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора. У
своїй дiяльностi Наглядова рада Товариства пiдзвiтна виключно
Загальним зборам акцiонерiв.
Бiлоног Олексiй Вiкторович
X
Функціональні обов'язки Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює
члена наглядової ради
захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї,
визначеної Статутом та чинним законодавством України,
здiйснює управлiння акцiонерним товариством, а також
контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора. У
своїй дiяльностi Наглядова рада Товариства пiдзвiтна виключно
Загальним зборам акцiонерiв.
Ястремська Наталiя Євгенiвна
X
Функціональні обов'язки Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює
члена наглядової ради
захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї,
визначеної Статутом та чинним законодавством України,
здiйснює управлiння акцiонерним товариством, а також
контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора. У
своїй дiяльностi Наглядова рада Товариства пiдзвiтна виключно
Загальним зборам акцiонерiв.
Персональний склад наглядової ради

Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис
прийнятих на них
рішень; процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

Незалежний член
наглядової ради

За звiтний перiод було проведено 33 (тридцять три) засiданя
наглядової ради. На засiданнях розглядались питання по яких
були прийнятi вiдповiднi рiшення: Про пiдготовку та
проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
20.01.2020 року; - Про обрання Голови та Секретаря
Наглядової ради Товариства; Про обрання аудитора для
здiйснення аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi; Про скликання та проведення чергових Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства 24.04.2020 року; - Про пiдсумки
дiяльностi Товариства за 2019 рiк та затвердження звiту
Генерального директора Товариства за 2019 рiк; Про
дiяльнiсть Наглядової ради Товариства в 2019 роцi та
затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2019 рiк; Про затвердження рiчної iнформацiї ( рiчного звiту)
Товариства за 2019 рiк; - Про скликання та проведення рiчних
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 12.06.2020 року; 27

Про укладення кредитного договору та договору застави з
ПАТ АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "ПIВДЕННИЙ"; - Про емiсiю
облiгацiй Товариства серiї А , серiї B, серiї С та серiї D; Про пiдготовку та проведення позачергових Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства 17.09.2020 року; - Про укладення
ПрАТ "АБ Столичний" з ПрАТ "Днiпровагонмаш" договорiв
купiвлi-продажу цiнних паперiв; - Про обрання аудитора для
здiйснення аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi
Товариства за 2020 рiк; - Про подовження Генерального
строку та Строку дiї лiмiту гарантiй, строку дiї лiмiту
Спецiального кредиту за Генеральним договором про надання
банкiвських гарантiй, укладеним мiж АТ "ТАСКОМБАНК" та
Товариством; Про обрання суб'єкта оцiночної дiяльностi
для проведення незалежної оцiнки ринкової вартостi простих
iменних акцiй ПрАТ "АБ "Столичний"; - Про затвердження
ринкової вартостi акцiй ПрАТ "АБ "Столичний"; Про
виплату дивiдендiв; Про вступ i участь Товариства в
АСОЦIАЦIЇ "АСОЦIАЦIЯ КОМПАНIЙ ТАС ГРУП" iз набуттям
статусу її повноправного учасника; Про пiдготовку та
проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
01.02.2021 року.
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні

Персональний склад
комітетів

X
X
X
Комiтетiв не створено

д/н

Чи проведені засідання
Не проводились
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них
рішень
У разі проведення оцінки Комiтетiв не створено
роботи комітетів
зазначається інформація
щодо їх компетентності
та ефективності
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи
Рiчними черговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства,
наглядової ради
що вiдбулись 12.06.2020 року, затверджено звiт Наглядової ради
Товариства за 2019 рiк. Дiяльнiсть Наглядової ради в 2019 роцi
визнати задовiльною. Органами Товариства не розглядались та
не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури
Наглядової ради та її дiяльностi як колегiального органу,
компетентностi та ефективностi та незалежностi кожного члена
ради, виконання наглядовою радою поставлених цiлей.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
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товариства?
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (зазначити)
д/н

Так
X

Ні
X
X

X
X
X
X

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

Ні
X
X
X

X

Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
Одноосiбним виконавчим
органом Товариства та
головою виконавчого
органу Товариства, що
здiйснює керiвництво його
поточною дiяльнiстю, є
Генеральний директор.
Протягом звiтного перiоду
Генеральний Директор
Товариства - Бабенко
Артуро Франциско.

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Права та обов'язки генерального директора Товариства
визначаються законодавством, Статутом, а також трудовим
договором (контрактом). Генеральний директор безпосередньо
пiдзвiтний Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання
її рiшень. Один раз на рiк. не пiзнiше двох мiсяцiв пiсля
закiнчення календарного року, Генеральний директор подає
Наглядовiй радi на затвердження звiт за результатами роботи за
рiк (звiт виконавчого органу) До повноважень Генерального
директора належить вирiшення усiх питань, пов'язаних з
управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що
належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв
та Наглядової ради. Компетенцiя Генерального директора
Товариства може бути змiнена шляхом прийняття вiдповiдного
рiшення Загальними зборами акцiонерiв або Наглядовою радою
Товариства. Рiшення приймаються Генеральним директором
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самостiйно i за необхiднiстю. Рiшення оформлюються в формi
наказiв або розпоряджень. Рiшення пiдписує Генеральний
директор особисто, а у разi його вiдсутностi - тимчасово
виконуючий обов'язки, призначений на пiдставi наказу
Генерального директора або Рiшення Наглядової ради. У рiшеннi
Генерального директора можуть бути вказанi особи,
вiдповiдальнi за виконання рiшень Генерального директора. До
таких осiб (у разi необхiдностi) рiшення Генерального директора
доводиться пiд розписку. З метою органiзацiї роботи з зберiгання
та систематизацiї рiшень Генерального директора останнiй має
право призначити секретаря зi штату працiвникiв Товариства. У
випадку, якщо вирiшення питання, що виникло у процесi
дiяльностi Генерального директора, потребує термiнового
вирiшення, а прийняття рiшення (погодження, затвердження)
цього питання згiдно зi Статутом вiдноситься до компетенцiї
Наглядової ради Товариства, Генеральний директор звертається з
вимогою про скликання засiдання Наглядової ради Товариства. У
цьому випадку Наглядова рада Товариства повинна зiбратися на
засiдання та прийняти рiшення з поставленого питання не
пiзнiше 5 (п'яти) робочих днiв з дня звернення Генерального
директора. Якщо Генеральний директор Товариства у
приватному порядку або вiд iменi третьої сторони укладає угоду
з Товариством, виступає позивачем проти Товариства або якщо
його iнтереси iншим чином суперечать iнтересам Товариства, вiн
зобов'язаний надати Наглядовiй радi повну iнформацiю про таку
угоду, позов чи конфлiкт iнтересiв, i Товариство повинно бути
представлене у зв'язку з такою угодою, позовом або iншим
питанням, одним з членiв Наглядової ради, визначеним
Наглядовою радою. Генеральний директор у межах своїх
повноважень видає накази та розпорядження, дає уснi та
письмовi вказiвки, якi є обов'язковими до виконання усiма
пiдроздiлами та працiвниками Товариства. У випадку тимчасової
вiдсутностi Генерального директора його обов'язки виконує
заступник, що здiйснює виконання обов'язкiв Генерального
директора на пiдставi наказу Генерального директора або
Наглядової ради.
Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них
рішень; інформація про
результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як
діяльність виконавчого
органу зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

Протягом 2020 року Генеральний директор самостiйно вирiшував
всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю
Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї
загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.

Оцінка роботи
виконавчого органу

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 17.04.2020 р.
затверджено Звiт Генерального директора Товариства про
результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
2019 рiк, роботу адмiнiстрацiї щодо повного виконання плану по
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виробництву та реалiзацiї продукцiї визнана задовiльною.
Примітки
Кiлькiсть членiв наглядової ради визначається Загальними зборами. У звiтному перiодi Наглядова
рада Товариства складалась з 4 (чотири) осiб: - Попенко Сергiй Павлович - Голова Наглядової
ради, представник акцiонера; Найда Катерина Олександрiвна -Член Наглядової ради,
представник акцiонера; - Бiлоног Олексiй Вiкторович - Член Наглядової ради, представник
акцiонера; - Ястремська Наталiя Євгенiївна - Член Наглядової ради, представник акцiонера. У
звiтному перiодi склад Наглядової ради Товариства було переобрано 2 (два) рази позачерговими
загальними зборами акцiонерiв. У складi Наглядової ради Товариства комiтети не створювались.
Одноосiбним виконавчим органом Товариства та головою виконавчого органу Товариства, що
здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Генеральний директор. Протягом звiтного
перiоду Генеральний Директор Товариства - Бабенко Артуро Франциско. Змiни Генерального
Директора Товариства за звiтнiй перiод не було.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Органом контролю Товариства є Ревiзiйна комiсiя. Для проведення перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi акцiонерного товариства Загальнi збори можуть обирати Ревiзiйну
комiсiю (Ревiзора), яка є контролюючим органом Товариства та здiйснює свою дiяльнiсть на
пiдставi Статуту, положення про Ревiзiйну комiсiю та дiючого законодавства України. У звiтному
перiодi Ревiзiйну комiсiя Товариства обрано комiсiю зi строком повноважень 5 (п'ять) рокiв та
складом з 2 (двох) осiб: - Король Наталiя Борисiвна - Голова ревiзiйної комiсiї; - Левандовська
Ганна Юрiївна - Член ревiзiйної комiсiї. Протягом звiтного перiоду ревiзiйна комiсiя була
переобрана 2 (два) рази позачерговими Загальними зборами акцiонерiв. Права та обов'язки
ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) визначаються Законом України "Про акцiонернi Товариства", iншими
актами законодавства, Статутом та Положенням про ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) Товариства, а
також договором, що укладається з членами ревiзiйної комiсiї (Ревiзором). Кiлькiсний склад
Ревiзiйної комiсiї Товариства може бути змiнений Загальними зборами акцiонерiв з урахуванням
вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Строк повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї
(Ревiзора) встановлюється на перiод до дати проведення чергових рiчних загальних зборiв, але не
бiльше нiж на п'ять рокiв. Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв Товариства,
Наглядової ради, з власної iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї Товариства або на вимогу акцiонерiв, що
володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсотками голосiв.
Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор)
пiдзвiтна Загальним зборам Товариства. Матерiали перевiрок Ревiзiйна комiсiя надає Загальним
зборам Товариства та Наглядовiй радi Товариства. Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) має право залучати
до своєї дiяльностi експертiв, аудиторiв або аудиторськi фiрми (на пiдставi рiшення Наглядової
ради). Витрати, пов'язанi з оплатою послуг експертiв, аудиторiв або аудиторських фiрм
здiйснюються за рахунок Товариства. Вимоги щодо порядку дiяльностi та компетенцiї Ревiзiйної
комiсiї з питань, не передбачених законом або Статутом, визначаються рiшенням Загальних зборiв
Товариства або Положенням про Ревiзiйну комiсiю. З кожним членом Ревiзiйної комiсiї
(Ревiзором) може укладатися договiр, в якому визначаються їх права та обов'язки. Договiр вiд
iменi Товариства пiдписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Дiя договору з членом
Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) припиняється у разi припинення його повноважень. Ревiзiйна
комiсiя (Ревiзор) зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв або
проведення засiдання Наглядової ради Товариства, у разi, якщо виникла загроза iнтересам
Товариства або виявлено зловживання посадових осiб. Витрати, пов'язанi з виконанням
повноважень членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором), вiдшкодовуються Товариством у порядку,
визначеному внутрiшнiми документами Товариства. Iнформацiя про дiяльнiсть Ревiзiйна комiсiя.
У звiтному перiодi Ревiзiйна комiсiя Товариства здiйснила перевiрку фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2019 рiк та доповiла про свої висновки на Рiчних чергових Загальних
зборах акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 12.06.2020 року. Рiчна фiнансова звiтнiсть
Товариства пiдлягає перевiрцi незалежним аудитором. Посадовi особи Товариства зобов'язанi
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забезпечити доступ незалежного аудитора до всiх документiв, необхiдних для перевiрки
результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Незалежним аудитором не може бути
афiлiйована особа Товариства, афiлiйована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає
консультацiйнi послуги Товариству. Висновок аудитора крiм даних, передбачених законодавством
про аудиторську дiяльнiсть, повинен мiстити iнформацiю про пiдтвердження достовiрностi та
повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства
(та встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi) пiд час
провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також оцiнку повноти та достовiрностi
вiдображення фiнансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерськiй звiтностi.
Аудиторська перевiрка дiяльностi Товариства також має бути проведена на вимогу акцiонера
(акцiонерiв), який (якi) є власником (власниками) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. У
такому разi акцiонер (акцiонери) самостiйно укладає (укладають) з визначеним ним (ними)
аудитором (аудиторською фiрмою) договiр про проведення аудиторської перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства, в якому зазначається обсяг перевiрки. Витрати, пов'язанi з
проведенням перевiрки, покладаються на акцiонера (акцiонерiв), на вимогу якого проводилася
перевiрка. Загальнi збори можуть ухвалити рiшення про вiдшкодування витрат акцiонера
(акцiонерiв) на таку перевiрку. Товариство зобов'язане протягом 10 днiв з дати отримання запиту
акцiонера (акцiонерiв) про таку перевiрку забезпечити аудитору можливiсть проведення
перевiрки. Аудиторська перевiрка на вимогу акцiонера (акцiонерiв), який є власником бiльше нiж
10 вiдсоткiв акцiй Товариства, може проводитися не частiше двох разiв на календарний рiк. У
звiтному перiодi була проведена аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi Товариства за 2019 р.
незалежною аудиторською компанiєю - ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТСЕРВIС"
(Свiдоцтво про внесення в реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 0128 ). Аудиторською
компанiєю був наданий висновок про фiнансовий стан Товариства, що складається з Балансу
(Звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2019 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про
сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився
зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих
облiкових полiтик. На думку аудитора, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно,
в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, її фiнансовi
результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк
та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV щодо складання фiнансової
звiтностi. Також у звiтному перiодi цiєю аудиторською компанiєю вiдповiдно вимог ст.40-1
Закону № 3480-IV, була перевiрена iнформацiя, зазначена в пунктах 1-4 звiту про корпоративне
управлiння Товариства станом на 31 грудня 2019 року. На думку аудитора, iнформацiя, яка
викладена в звiтi про корпоративне управлiння Товариства не мiстить суттєвих викривлень,
пiдготовлена правильно в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовних критерiїв Закону
України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV, Закону України
"Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI. Спецiальна перевiрка фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства. Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства може проводитися за його рахунок ревiзiйною комiсiєю (ревiзором), а в разi її
вiдсутностi - аудитором. Така перевiрка проводиться з iнiцiативи ревiзiйної комiсiї (ревiзора), за
рiшенням загальних зборiв, наглядової ради, правлiння або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi
(який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих
акцiй товариства. Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства може
проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент
подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
У звiтному перiодi спецiальна перевiрка не проводилась. Система управлiння ризиками емiтента.
Окрема система управлiння ризиками Товариства не створювалась.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
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Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Не належить
Загальн
Виконав
до
і збори Наглядов
чий
компетенції
акціоне
а рада
орган
жодного
рів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнесні
ні
так
ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
ні
ні
ні
так
виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
ні
ні
ні
так
конфлікт інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Так
X
X
X

Ні

X
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Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
д/н

X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється
в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних
Документи
Національної
надаються
Копії
Інформація
комісії з цінних
для
докуме розміщуєтьс
Інформація
Інформація про
паперів та
ознайомлен
нтів
я на
розповсюдж
діяльність
фондового ринку
ня
надают
власному
ується на
акціонерного
про ринок
безпосередн ься на
веб-сайті
загальних
товариства
цінних паперів
ьо в
запит акціонерног
зборах
або через особу, акціонерно акціоне
о
яка провадить
му
ра
товариства
діяльність з
товаристві
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та більше
ні
так
ні
ні
так
відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
так
так
так
так
так
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
ні
ні
так
так
так
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
ні
ні
ні
ні
ні
акціонерного
товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
34

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Інше (зазначити)
д/н
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та
X
більше 10 відсотками голосуючих акцій
Інше (зазначити)
д/н
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п

1
2

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

Тiгiпко Сергiй Леонiдович
Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС
ЛIМIТЕД (Кiпр)

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
д/н
НЕ 239493

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

22,636133
73,765437

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на
загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
71 960 000

Кількість акцій
з обмеженнями
0

Підстава виникнення обмеження
Акцiї не є голосуючими згiдно
даних, наданих Нацiональним
депозитарiєм станом на дату
складання перелiку акцiонерiв, якi

Дата
виникнення
обмеження
01.01.1900
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Опис

мають право на участь у загальних
зборах.
Дата виникнення обмеження не визначена. Iншi обмеження прав участi та
голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах Товариства (крiм
визначених законом) вiдсутнi.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства становить 4 (чотири) особи. Кiлькiсний склад
Наглядової ради Товариства може бути змiнений Загальними зборами акцiонерiв з урахуванням
вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Членом Наглядової ради Товариства може
бути лише фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть. Член Наглядової ради не може бути
одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) цього
Товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi
iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. Акцiонер може мати
необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi. Члени Наглядової ради Товариства
обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв товариства термiном на три роки.
Черговi вибори Наглядової ради Товариства проводяться у повному складi, незалежно вiд часу
обрання кожної особи на посаду члена Наглядової ради Товариства. Рiшенням Загальних зборiв
Товариства член Наглядової ради може бути обраний на iнший строк, який не перевищує трьох
рокiв. Члени Наглядової ради Товариства обираються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в Загальних зборах акцiонерiв та яким належать голосуючi з цього
питання акцiї (без застосування кумулятивного голосування). Повноваження члена Наглядової
ради припиняються достроково: - у разi одностороннього складання iз себе повноважень члена
Наглядової ради; - у разi виникнення обставин, що вiдповiдно до чинного законодавства України
перешкоджають виконанню обов'язкiв члена Наглядової ради; в разi набрання законної
сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть
виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; - прийняття Загальними зборами акцiонерiв
рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради; в
iнших
випадках,
передбачених чинним законодавством України. У разi дострокового припинення повноважень
одного або кiлькох членiв Наглядової ради i до обрання всього складу Наглядової ради засiдання
Наглядової ради є правомочними для вирiшення питань вiдповiдно до її компетенцiї за умови, що
кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить бiльше половини її
складу. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становитиме половину
або менше половини її обраного Загальними зборами Товариства кiлькiсного складу, Наглядова
рада не може приймати рiшення, крiм рiшень з питань скликання позачергових Загальних зборiв
акцiонерного товариства для обрання решти членiв Наглядової ради. Товариство протягом трьох
мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання решти членiв Наглядової ради. У
разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрано Наглядову раду, Загальними зборами
акцiонерiв з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання Наглядової
ради, повноваження членiв Наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки,
скликання i проведення загальних зборiв. Одна й та сама особа може переобиратися членом
Наглядової ради необмежену кiлькiсть разiв. Голова Наглядової ради Товариства обирається
членами Наглядової ради Товариства з числа її членiв простою бiльшiстю голосiв. Член
наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв може бути замiнений
таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. У разi замiни члена Наглядової ради представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а
новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акцiонерним товариством
письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член
Наглядової ради. Генеральний директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства на
строк визначений рiшенням Наглядової ради. Одна й та сама особа може бути обраною на посаду
Генерального директора неодноразово. У випадку закiнчення строку, на який особа була обрана на
посаду Генерального директора, i неприйняття Наглядовою радою рiшення з цього питання, така
особа продовжує виконувати повноваження та функцiї, а також нести обов'язки Генерального
директора до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про припинення
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повноважень (звiльнення) особи з посади Генерального директора та/ або обрання (призначення)
iншої особи на посаду Генерального Директора. Наглядова рада Товариства має право у будьякий момент прийняти рiшення про припинення повноважень Генерального директора та
розiрвання з ним трудових вiдносин, а також трудового договору (контракту), або рiшення про
вiдсторонення Генерального директора. Таке рiшення Наглядова рада Товариства має право
прийняти незалежно вiд строку перебування обраної особи на посадi Генерального Директора.
Повноваження Генерального директора припиняються достроково в наступних випадках: прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень (в тому числi
дострокове припинення повноважень) Генерального директора; складання повноважень за
особистою заявою особи, обраної на посаду Генерального директора, за умови письмового
повiдомлення про це Наглядової ради Товариства не менш нiж за 14 днiв; - неможливостi
виконання особою обов'язкiв та здiйснення повноважень Генерального директора за станом
здоров'я; в разi набрання законної сили вироку чи рiшення суду, яким особу засуджено до
покарання, що виключає можливiсть виконання нею обов'язкiв та здiйснення повноважень
Генерального директора; - в разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно
вiдсутнiм, померлим особи, яка була обрана на посаду Генерального директора; - на пiдставах
додатково визначених у трудовому договорi (контрактi) Товариства iз особою, обраною на посаду
Генерального Директора. - прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про припинення
повноважень (вiдкликання) Генерального директора з одночасним прийняттям рiшення про
призначення iншої особи на посаду Генерального директора або особи, яка тимчасово
здiйснюватиме його повноваження; в iнших випадках, передбачених чинним законодавством
України. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства
Загальнi збори можуть обирати Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора). Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор)
обирається простим голосуванням з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть.
У випадку обрання Ревiзiйної комiсiї її кiлькiсний склад становить 2 (двi) особи. Кiлькiсний склад
Ревiзiйної комiсiї Товариства може бути змiнений Загальними зборами акцiонерiв з урахуванням
вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Строк повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї
(Ревiзора) встановлюється на перiод до дати проведення чергових рiчних загальних зборiв, але не
бiльше нiж на п'ять рокiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх
числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Не може бути членом
Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором): член Наглядової ради Товариства; Генеральний
директор Товариства; корпоративний секретар Товариства; особа, яка не має повної
цивiльної дiєздатностi; члени iнших органiв Товариства.
9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження Наглядової ради. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань,
передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову
раду", а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної
компетенцiї Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї Положень,
якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, зокрема Положення про порядок
розмiщення тимчасово вiльних коштiв Товариства, Положення про фонди Товариства, що
створюються за рахунок прибутку. Типових положень про фiлiї, представництва, iнших
внутрiшнiх документiв Товариства, що регламентують питання, якi входять до компетенцiї
Наглядової ради, за винятком тих, затвердження яких вiдноситься до виключної компетенцiї
Загальних зборiв; - затвердження Положення про винагороду Генерального директора
Товариства; - затвердження звiту про винагороду Генерального директора Товариства пiдготовка порядку денного Загальних зборiв та проектiв рiшень з кожного питання
проекту порядку денного, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення
пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; формування тимчасової лiчильної комiсiї, надання повноважень Реєстрацiйнiй комiсiї щодо
виконання функцiй тимчасової лiчильної комiсiї; затвердження форми i тексту бюлетеня для
голосування; прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв;
обрання особи, яка вiдкриває Загальнi збори акцiонерiв та головує на них. обрання
Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених
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Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм
акцiй: прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних
паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним
законодавством України; - обрання та припинення повноважень Генерального директора; затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним
директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди, прийняття рiшення про виплату
премiї Генеральному директору; - прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора
Товариства вiд виконання повноважень та обрання осiб, якi тимчасово здiйснюють повноваження
Генерального директора Товариства; обрання та припинення повноважень голови i членiв
iнших органiв Товариства; -призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту
(внутрiшнього аудитора); - затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з
працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру
їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; -здiйснення контролю
за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть
вiдповiдно до законодавства, опублiкування товариством iнформацiї про принципи (кодекс)
корпоративного управлiння товариства; - розгляд звiту Генерального директора та затвердження
заходiв за результатами його розгляду; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв,
встановлених чинним законодавством України; - виконання функцiй аудиторського комiтету та
прийняття рiшення про обрання аудитора (аудиторської фiрми) для надання послуг з
обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства, визначати (затверджувати) умови договору,
що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлювати (затверджувати)
розмiр оплати його (її) послуг; - затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами
розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для
прийняття рiшення щодо нього; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку,
визначеного чинним законодавством України; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв,
якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства
України та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства
України; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань про створення та/або
участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; вирiшення питань про
приєднання, затвердження передавального акту' та умов договору про приєднання у тому разi,
якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється приєднання, належать бiльш як 90 вiдсоткiв
простих акцiй Товариства i приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту
товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, у разi
злиття, приєднання, подiлу, видiлу, або перетворення Товариства; - вирiшення питань щодо
створення та припинення дiяльностi вiдокремлених пiдроздiлiв - фiлiй, представництв дочiрнiх
пiдприємств, затвердження їх статутiв та положень, обрання та вiдкликання їх керiвникiв; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до законодавства,
у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття
рiшення
про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством
та/або Статутом; - прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину. щодо
вчинення якого є заiнтересованiсть у випадках, передбачених законодавством та/або Статутом. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття
ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття
рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги,
затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; надсилання оферти акцiонерам у випадку якщо особа (особи, що дiють спiльно, яка
внаслiдок придбання акцiй товариства з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її
афiлiйованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцiй надсилання у порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицiй
акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно
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до чинного законодавства України; надсилання у порядку, передбаченому чинним
законодавством України, повiдомлення про можливiсть скористатись переважним правом, у
випадках, передбачених Статутом та законодавством; - прийняття рiшення щодо придбання,
продажу (вiдчуження) та використання нерухомого майна товариства (крiм значних правочинiв.
що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв); прийняття рiшення щодо укладення
Генеральним директором договорiв страхування фiнансових (комерцiйних) ризикiв; погодження рiшень щодо управлiння корпоративними правами Товариства в господарських
товариствах, створених за участю Товариства; - прийняття рiшень про придбання або вiдчуження
будь-яких цiнних паперiв будь-якого емiтента; - прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у
статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв
юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що
випливають з володiння цими корпоративними правами; винесення
на
затвердження
Загальними зборами питання про приєднання, злиття, подiл, видiл або перетворення Товариства. прийняття рiшення про укладання кредитних договорiв, договорiв позики, фiнансової
допомоги, поруки, застави, iпотеки; обрання уповноваженої особи/осiб з видачею вiд iменi
Товариства довiреностi на представництво та участi у справi вiд iменi Товариства в судi у спорах
про вiдшкодування збиткiв, завданих Товариству його виконавчим органом. затвердження
цiни придбання акцiй у випадках встановлених законодавством; прийняття
рiшення про
емiсiю (випуск), розмiщення iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25
вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; - прийняття рiшення про затвердження проспекту емiсiї
iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про призначення органу Товариства,
якому надаються повноваження, визначенi нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку, що встановлюють порядок здiйснення емiсiї (випуску),
розмiщення iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. - вирiшення
будь-яких
питань
дiяльностi
Товариства, окрiм тих. що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
законом або Внутрiшнiми положеннями Товариства. Загальнi збори акцiонерiв можуть приймати
рiшення з питань вiднесених до виключної компетенцiї Наглядової ради. Наглядова рада
Товариства вправi тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень (крiм виключної
компетенцiї) iншим органам управлiння Товариством чи окремим посадових особам Товариства.
Компетенцiя Наглядової ради Товариства може бути змiнена шляхом прийняття вiдповiдного
рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Повноваження виконавчого органу
Товариства. Генеральний директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До
повноважень (компетенцiї) Генерального директора належить вирiшення усiх питань, пов'язаних з
управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної
компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. Генеральний директор має право без
довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти
правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для
виконання всiма працiвниками Товариства. До повноважень Генерального директора вiдноситься:
органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв та/або Наглядової ради Товариства; розробка заходiв по основним напрямам дiяльностi Товариства ; визначення напрямкiв
поточної дiяльностi Товариства, розробка та затвердження оперативних планiв роботи та контроль
за їх виконанням; - вирiшення питань органiзацiї виробництва, постачання, збуту, фiнансування,
кредитування (за погодженням з Наглядовою радою), розрахункiв, облiку звiтностi, оплати працi
працiвникiв Товариства, його фiлiй, представництв, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової
полiтики, ефективного використання коштiв, трудового розпорядку та внутрiшнього контролю; розробка та затвердження органiзацiйної структури Товариства; приймати на роботу
та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення;
визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства,
затвердження штатного розпису Товариства; - винесення рiшень про притягнення до майнової
вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому
числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; укладати вiд iменi Товариства трудовi
договори з керiвниками фiлiй та представництв; розробка
та
затвердження
правил
внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих.
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затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради; забезпечення пiдготовки управлiнських рiшень, всiх пiдроздiлiв структури управлiння
Товариством; розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй, а також розгляд звiтiв керiвникiв
пiдроздiлiв, фiлiй та представництв Товариства; аналiз квартальних та рiчних звiтiв
керiвникiв пiдроздiлiв, фiлiй та представництв Товариства в цiлому та визначення заходiв по
пiдвищенню ефективностi господарської дiяльностi; - визначення перелiку вiдомостей, що
складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства,
визначення порядку їх використання та охорони; обгрунтування
порядку
розподiлу
прибутку та заходiв по покриттю збиткiв; пiдготування пропозицiй щодо визначення
розмiру дивiдендiв; - розробка за дорученням Наглядової ради пропозицiй щодо внесення змiн та
доповнень до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;? - внесення пропозицiй про
створення, реорганiзацiю, лiквiдацiю фiлiй та представництв, розробка планiв їх дiяльностi; розробка пропозицiй про придбання та реалiзацiю акцiй, в т.ч. iнших акцiонерних
товариств; - розроблення та видача наказiв та розпоряджень в межах своєї компетенцiї; встановлення внутрiшнього режиму роботи в Товариствi; розпорядження в межах
своїх повноважень майном Товариства та його коштами, вiдповiдно до чинного законодавства та
Статуту; видача довiреностей, вiдкриття та закриття поточних та iнших рахункiв в
банкiвських установах; - затвердження зразкiв печаток, штампiв, фiрмових бланкiв; фiрмового
знаку, а також iнших реквiзитiв. У випадку приватного розмiщення простих iменних акцiй
Товариства до компетенцiї Генерального директора вiдноситься перелiк дiй згiдно Статуту
Товариства. Повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної
комiсiї визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами
законодавства, Статутом Товариства, Положенням "Про ревiзiйну комiсiю", а також договором,
що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором). Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор)
пiдзвiтна Загальним зборам Товариства. Матерiали перевiрок Ревiзiйна комiсiя надає Загальним
зборам Товариства та Наглядовiй радi Товариства. Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) має право залучати
до своєї дiяльностi експертiв, аудиторiв або аудиторськi фiрми (на пiдставi рiшення Наглядової
ради). Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв Товариства, Наглядової ради, з
власної iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї Товариства або на вимогу акцiонерiв, що володiють у
сукупностi бiльше нiж 10 вiдсотками голосiв. Вимоги щодо порядку дiяльностi та компетенцiї
Ревiзiйної комiсiї з питань, не передбачених законом або Статутом, визначаються рiшенням
Загальних зборiв Товариства або Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор)
зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв або проведення
засiдання Наглядової ради Товариства, у разi, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або
виявлено зловживання посадових осiб. Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) уповноваженi робити висновки
та надавати рекомендацiї, але не має виконавчих повноважень щодо впровадження своїх висновкiв
та рекомендацiй.
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4
цього пункту
У звiтному перiодi незалежною аудиторською компанiєю - Приватне пiдприємство
"IНФОРМАУДИТ" (включено до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi
28.09.2017 року за № 4712) було виконено завдання з надання обгрунтованої впевненостi, що не є
аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї, щодо Звiту про корпоративне управлiння
Приватного акцiонерного товариства "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" за 2020 рiк у
вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання
впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї", а також вимог
чинного законодавства України. Аудиторською компанiєю була висловлена думка що iнформацiя
Звiту про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "Асфальтобетонний
завод "АБ Столичний" за 2020 рiк складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог статтi
40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV та не
суперечить Принципам корпоративного управлiння, затвердженим рiшенням НКЦПФР вiд
22.07.2014 р. № 955.
40

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
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VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
Т.А.С. ОВЕРСIАС
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
НЕ 239493

Місцезнаходження
1097, Кiпр, д/н р-н,
Нiкосiа, Дiагору 4,
КЕРМIА ХАУС, 5й
поверх,
Квартира/Офiс 5

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Тiгiпко Сергiй Леонiдович
Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

53 081 609

73,765437

Кількість акцій
(шт.)
16 288 962
69 370 571

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
22,63
96,395437

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

53 081 609

0

Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
16 288 962
0
69 370 571
0
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IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або
рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями,
сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій /
Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями
акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною
пороговому значенню пакета акцій
1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або
рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п

Дата отримання інформації від
Центрального депозитарію
цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або найменування
юридичної особи власника
(власників) акцій

1
1

2
17.01.2020

3
ЛУРЕЖIО ЛIМIТЕД

Ідентифікаційний код
юридичної особи резидента або код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи нерезидента
4
НЕ 402600

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

Розмір частки акціонера
після зміни (у відсотках
до статутного капіталу)

5
47,897483

6
0

Зміст інформації:
Згiдно iнформацiї, отриманої 17 сiчня 2020 року з реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Приватного акцiонерного товариства "Асфальтобетонний завод "АБ
Столичний", складеному станом на 31 грудня 2019 року, вiдбулася змiна власника акцiй, якому належить 25 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй ПрАТ "АБ Столичний", у
зв'язку з чим: Пакет акцiй юридичної особи компанiї ЛУРЕЖIО ЛIМIТЕД, яка зареєстрована вiдповiдно до законодавства Кiпру, юридична адреса: ДIМОКРАТIАС, 86,
АЖIОС ДОМЕТIОС, 2365, НIКОСIЯ, КIПР, реєстрацiйний номер, що до цього володiла загальною кiлькiстю 34 467 029 простих iменних акцiй ПрАТ "АБ Столичний", що
становило 47,897483 вiдсоткiв статутного капiталу ПрАТ "АБ Столичний", станом на 31 грудня 2019 року становить загальну кiлькiсть 0 (нуль) простих iменних акцiй, з
яких 0 (нуль) є голосуючими акцiями, що складає 0 (нуль) вiдсоткiв у статутному капiталi ПрАТ "АБ Столичний".
2
17.01.2020
Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС
НЕ 239493
0
48,572476
ЛIМIТЕД
Зміст інформації:
Згiдно iнформацiї, отриманої 17 сiчня 2020 року з реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Приватного акцiонерного товариства "Асфальтобетонний завод "АБ
Столичний", складеному станом на 31 грудня 2019 року, вiдбулася змiна власника акцiй, якому належить 25 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй ПрАТ "АБ Столичний", у
зв'язку з чим: Пакет акцiй юридичної особи компанiї Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД, яка зареєстрована вiдповiдно до законодавства Кiпру, юридична адреса:
КЕРМIА ХАУС, Дiагору,4, 502, м. Нiкосiя, Кiпр, 1097, CY, реєстрацiйний номер НЕ 239493, що до цього володiла простими iменними акцiями в загальнiй кiлькостi 0 (нуль)
штук, що складає 0 (нуль) вiдсоткiв у статутному капiталi ПрАТ "АБ Столичний", станом на 31 грудня 2019 року становить загальну кiлькiсть 34 467 029 простих iменних
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акцiй, що становить 47,897483 вiдсоткiв статутного капiталу ПрАТ "АБ Столичний" з яких 34 467 029 є голосуючими, що складає 48,572476 вiдсоткiв голосуючих акцiй
ПрАТ "АБ Столичний".
3
17.03.2020
ФОРВIНКОМ ЛIМIТЕД
НЕ327802
24,75
0
Зміст інформації:
1. Згiдно iнформацiї, отриманої 17 березня 2020 року з перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний", складеному станом на 5 березня 2020 року, вiдбулася змiна власника акцiй, якому
належить 20 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй ПрАТ "АБ Столичний", у зв'язку з чим розкривається наступна iнформацiя: Найменування юридичної особи власника
акцiй, якiй належать голосуючi акцiї - ФОРВIНКОМ ЛIМIТЕД; Iдентифiкацiйний код юридичної особи - НЕ327802; Мiсцезнаходження: Дiагору,4, КЕРАМIА ХАУС,
квартира/Офiс 104, м.Нiкосiя Кiпр 1097,СY Дiя вiдчуження та яким чином прямо або опосередковано вона вiдбувалась - iнформацiя вiдсутня; що до цього володiла
простими iменними акцiями 17 810 100 штук, з яких 17 810 100 штук були голосуючими, що становило 24 750000 вiдсоткiв статутного капiталу ПрАТ "АБ Столичний"
станом на 5 березня 2020 року становить 0(нуль) простих iменних голосуючих акцiй, що складає 0 (нуль) вiдсоткiв у статутному капiталi ПрАТ "АБ Столичний". Дата, в яку
пороговi значення було досягнуто або перетнуто - iнформацiя вiдсутня.
4
17.03.2020
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
32944511
0
24,75
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПIДПРИЄМСТВО "ВIБРОЗАХИСТ"
Зміст інформації:
1. Згiдно iнформацiї, отриманої 17 березня 2020 року з перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний", складеному станом на 5 березня 2020 року, вiдбулася змiна власника акцiй, якому
належить 20 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй ПрАТ "АБ Столичний", у зв'язку з чим розкривається наступна iнформацiя: Найменування юридичної особи власника
акцiй, якiй належать голосуючi акцiї - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО" ВIБРОЗАХИСТ";
Iдентифiкацiйний код юридичної особи - 32944511; Мiсцезнаходження: 49023 м. Днiпро, Днiпропетровська обл., Яхненкiвська, 7, 25. Дiя вiдчуження та яким чином прямо
або опосередковано вона вiдбувалась - iнформацiя вiдсутня; що до цього володiла простими iменними акцiями 0(нуль) штук, з яких 0(нуль) штук були голосуючими, що
становило 0(нуль)вiдсоткiв статутного капiталу ПрАТ "АБ Столичний" станом на 5 березня 2020 року становить 17 810 100 простих iменних голосуючих акцiй, з яких 17
810 100 штук є голосуючими, що складає 24.750000 вiдсоткiв у статутному капiталi ПрАТ "АБ Столичний". Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто iнформацiя вiдсутня.
5
22.04.2020
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
32944511
24,75
0
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПIДПРИЄМСТВО" ВIБРОЗАХИСТ"
Зміст інформації:
1.Згiдно iнформацiї, отриманої 22 квiтня 2020 року з перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах Приватного акцiонерного товариства
"Асфальтобетонний завод "АБ Столичний", складеному станом на 17 квiтня 2020 року, вiдбулася змiна власника акцiй, якому належить 20 i бiльше вiдсоткiв голосуючих
акцiй ПрАТ "АБ Столичний", а саме: розмiр пакета акцiй ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО"
ВIБРОЗАХИСТ" (Iдентифiкацiйний код юридичної особи - 32944511; Мiсцезнаходження: 49023 м. Днiпро, Днiпропетровська обл., Яхненкiвська, 7, 25; iнформацiя про дiю
вiдчуження та яким чином вона вiдбувалась вiдсутня), що до цього володiло простими iменними акцiями в кiлькостi 17 810 100 штук, з яких 17 810 100 штук були
голосуючими, що становило 25,168608 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй , станом на 17 квiтня 2020 року становить 0(нуль) простих iменних голосуючих
акцiй, що складає 0 (нуль) вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто, вiдсутня.
6
22.04.2020
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
35394758
0
24,75
ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
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ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
"КОМIНМЕТКЕПIТАЛ"
Зміст інформації:
2.Згiдно iнформацiї, отриманої 22 квiтня 2020 року з перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах Приватного акцiонерного товариства
"Асфальтобетонний завод "АБ Столичний", складеному станом на 17 квiтня 2020 року, вiдбулася змiна власника акцiй, якому належить 20 i бiльше вiдсоткiв голосуючих
акцiй ПрАТ "АБ Столичний", а саме: розмiр пакета акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "КОМIНМЕТКЕПIТАЛ" (Iдентифiкацiйний код юридичної особи - 35394758 Мiсцезнаходження: 49021, м. Днiпро,
Днiпропетровська обл., вул Симиренкiвська,4А, кiм.309; iнформацiя про дiю набуття та яким чином вона вiдбувалась вiдсутня),що до цього володiло простими iменними
акцiями в кiлькостi 0(нуль) штук, з яких 0(нуль) штук були голосуючими, що становило 0(нуль)вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, станом на 17 квiтня 2020
року становить 17 810 100 простих iменних голосуючих акцiй, з яких 17 810 100 штук є голосуючими, що складає 25,168608 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих
акцiй. Iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто, вiдсутня.
7
06.07.2020
Тiгiпко Сергiй Леонiдович
71,6516
96,4015
Зміст інформації:
Приватне акцiонерне товариство "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 04012321) (надалi iменоване - Товариство) вiдповiдно
до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" повiдомляє, що 06.07.2020 р. отримало повiдомлення вiд Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД, компанiї, що
створена та дiє вiдповiдно до законодавства Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер HE 239493, мiсцезнаходження якої: Дiагору 4, Кермiа Хаус, 5-й поверх, квартира/офiс
502, 1097, Нiкосiя, Кiпр (надалi також iменується - Компанiя) згiдно якого кiлькiсть акцiй Товариства, що належали Компанiї та її афiлiйованим особам до набуття
домiнуючого контрольного пакета акцiй Товариства становила: Тiгiпко Сергiй Леонiдович - 16 288 962 штук простих iменних акцiй, що становить 22, 6361 % вiд статутного
капiталу Товариства, Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД, реєстрацiйний номер HE 239493 - 35 271 509 штук простих iменних акцiй, що становить 49,0154 % вiд
статутного капiталу Товариства. Таким чином, Компанiї та її афiлiйованим особам разом належало: 51 560 471 акцiй, що складало 71, 6516 % вiд загальної кiлькостi простих
акцiй Товариства. Кiлькiсть акцiй Товариства, що належать Компанiї та її афiлiйованим особам пiсля набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй Товариства: Тiгiпко
Сергiй Леонiдович - 16 288 962 штук простих iменних акцiй, що становить 22, 6361 % вiд статутного капiталу Товариства, Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД,
реєстрацiйний номер HE 239493 - 53 081 609 штук простих iменних акцiй, що становить 73,7654 % вiд статутного капiталу Товариства. У сукупностi Компанiї та її
афiлiйованим особам разом належить 69 370 571 акцiй, що складає 96,4015 % вiд загальної кiлькостi простих iменних акцiй Товариства. Найвища цiна акцiї, за якою особа, її
афiлiйованi особи або третi особи, що дiють спiльно з нею, придбавали акцiї Товариства протягом 12 мiсяцiв, що передують датi набуття домiнуючого контрольного пакета
акцiй включно з датою набуття: найвища цiна придбання дорiвнює 5,42 грн Iнформацiя про розмiр частки (у вiдсотках), яка прямо або опосередковано належить особi
(особам) в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, до i пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй - вiдсутня; Iнформацiя про прiзвище,
iм'я, по батьковi / найменування юридичної особи, визначеної особами, що дiють спiльно, вiдповiдальною за реалiзацiю норм, передбачених статтями 65 - 65-1 Закону
України "Про акцiонернi товариства" - вiдсутня; Iнформацiя про дату та реквiзити договору, за наслiдками виконання якого особою набувається контрольний пакет акцiй
акцiонерного Товариства - вiдсутня; Дата опосередкованого набуття афiлiйованою особою Компанiї контрольного пакета акцiй Товариства: 26.06.2020р.
8
12.08.2020
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
35394758
24,75
0
ТОВАРИСТВО ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
"КОМIНМЕТКЕПIТАЛ"
Зміст інформації:
1. Згiдно iнформацiї, отриманої 12 серпня 2020 року з перелiку акцiонерiв вих.№19352 вiд 12.08.2020 року, складеному станом на 07.08.2020 року, отриманого вiд
Центрального депозитарiю цiнних паперiв вiдбулася змiна акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому
значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний"(ПрАТ "АБ Столичний"), у зв'язку з чим розкривається наступна
iнформацiя: Найменування юридичної особи власника акцiй, якiй належать голосуючi акцiї ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТИЙ
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НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "КОМIНМЕТКЕПIТАЛ" Iдентифiкацiйний код юридичної особи - 35394758
Мiсцезнаходження: 49021, Україна, Днiпропетровська обл., м. Днiпро вул. Симиренкiвська, 4А, кiмн. 309. Дiя вiдчуження та яким чином прямо або опосередковано вона
вiдбувалась - iнформацiя вiдсутня; що до цього володiла простими iменними акцiями 17 810 100 штук, з яких 17 810 100 штук були голосуючими, що становило 24 750000
вiдсоткiв статутного капiталу ПрАТ "АБ Столичний" станом на 12 серпня 2020 року становить 0(нуль) простих iменних голосуючих акцiй, що складає 0 (нуль) вiдсоткiв у
статутному капiталi ПрАТ "АБ Столичний". Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто - 26.06.2020р.
9
12.08.2020
Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС
HE 239493
49,015437
73,765437
ЛIМIТЕД
Зміст інформації:
1. Згiдно iнформацiї, отриманої 12 серпня 2020 року з перелiку акцiонерiв вих.№19352 вiд 12.08.2020 року, складеному станом на 07.08.2020 року, отриманого вiд
Центрального депозитарiю цiнних паперiв вiдбулася змiна акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому
значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний"(ПрАТ "АБ Столичний"), у зв'язку з чим розкривається наступна
iнформацiя: Найменування юридичної особи власника акцiй, якiй належать голосуючi акцiї Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД Iдентифiкацiйний код юридичної
особи - HE 239493 Мiсцезнаходження: Дiагору 4, Кермiа Хаус, 5-й поверх, квартира/офiс 502, 1097, Нiкосiя, Кiпр Дiя набуття та яким чином прямо або опосередковано вона
вiдбувалась - iнформацiя вiдсутня; що до цього володiла простими iменними акцiями 32 271 509 штук, з яких 32 271 509 штук були голосуючими, що становило 49,015437
вiдсоткiв статутного капiталу ПрАТ "АБ Столичний" станом на 12 серпня 2020 року становить 53 081 609 штук простих iменних з них 53 081 609 штук голосуючих акцiй,
що складає 73,765437 вiдсоткiв у статутному капiталi ПрАТ "АБ Столичний". Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто - 26.06.2020р.
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X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

Акцiя проста iменна

71 960 000

0,25

Права та обов'язки
Кожна проста акцiя надає акцiонеру - її власнику
однакову сукупнiсть прав, включаючи право:1) брати
участь в управлiннi Товариством (через участь та
голосування на Загальних зборах особисто або через
своїх представникiв);2) отримання дивiдендiв;3)
отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть
Товариства;4) отримання у разi лiквiдацiї Товариства
частини його майна або вартостi пропорцiйно до
кiлькостi належних їм акцiй;5) акцiонер має право
виходу з Товариства шляхом вiдчуження акцiй, що
засвiдчують участь у Товариствi, у порядку,
встановленому законодавством України.Акцiонери
Товариства зобов'язанi:1) дотримуватися Статуту,
iнших внутрiшнiх документiв Товариства;2)
виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв
Товариства;3) виконувати свої зобов'язання перед
Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою
участю;4) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та
засобами, що передбаченi Статутом Товариства;5) не
розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну
iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;6) утримуватися
вiд дiй, що можуть завдати шкоди iнтересам
Товариства;7) нести вiдповiдальнiсть за шкоду,
заподiяну Товариству їх дiями або бездiяльнiстю.

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

Примітки:
н/д
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XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
08.07.2014

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
71/1/2014

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Нацiональна комiсiя з UA4000079065 Акція проста Бездокумент
0,25
71 960 00
17 990 000
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
0
фондового ринку
рна іменна
Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках протягом звiтного перiоду не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних
паперiв на фондових бiржах не було. Додаткової емiсiї у звiтному перiодi не було.

2. Інформація про облігації емітента

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

1
04.08.2020

2
54/2/2020

Опис

Наймену
вання
органу,
що
зареєстру
вав
випуск

Міжнаро
дний
ідентифік
аційний
номер

Облігаці
ї
(відсотк
ові,
цільові,
дисконт
ні)

Номіналь
на
вартість
(грн.)

Кількість
у випуску
(шт.)

Форма
існуванн
я та
форма
випуску

Загальна
номіналь
на
вартість
(грн)

Процент
на ставка
за
облігація
ми (у
відсотках
)

Строк
виплати
проценті
в

Сума
виплач
еного
процен
тного
доходу
у
звітном
у
періоді
(грн)
13
0

Дата
погаш
ення
обліга
цій

3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
Нацiональ UA500000 відсотко
1 000
40 000
Бездокум 40 000 00
14
Кожний
11.08.2
на комiсiя
3633
ві
ентарні
0
91 день
025
з цiнних
іменні
паперiв та
фондовог
о ринку
Торгiвля облiгацiями Товариства здiйснюється на позабiржовому ринку. На бiржових торгах, та на органiзацiйно оформлених позабiржових
торгiвельних системах облiгацiї не обертаються. Торгiвля облiгацiями проводиться тiльки на ринку України. Облiгацiї Товариства не
включались та не виключались до/з лiстiнгу фондових бiрж. Мета емiсiї - залучення додаткових фiнансових ресурсiв для технiчного
переобладнання, модернiзацiї та розвитку потужностей виробництва. Спосiб розмiщення: приватне розмiщення. Дострокове погашення
Емiтентом всього випуску облiгацiй за власною iнiцiативою не передбачено та не здiйснювалось.
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04.08.2020

Опис
04.08.2020

Опис
04.08.2020

Опис

55/2/2020

Нацiональ UA500000 відсотко
1 000
40 000
Бездокум 40 000 00
14
Кожний
0
01.09.2
на комiсiя
3872
ві
ентарні
0
91 день
025
з цiнних
іменні
паперiв та
фондовог
о ринку
Торгiвля облiгацiями Товариства здiйснюється на позабiржовому ринку. На бiржових торгах, та на органiзацiйно оформлених позабiржових
торгiвельних системах облiгацiї не обертаються. Торгiвля облiгацiями проводиться тiльки на ринку України. Облiгацiї Товариства не
включались та не виключались до/з лiстiнгу фондових бiрж. Мета емiсiї - залучення додаткових фiнансових ресурсiв для технiчного
переобладнання, модернiзацiї та розвитку потужностей виробництва. Спосiб розмiщення: приватне розмiщення. Дострокове погашення
Емiтентом всього випуску облiгацiй за власною iнiцiативою не передбачено та не здiйснювалось.
56/2/2020
Державна UA500000 відсотко
1 000
40 000
Бездокум 40 000 00
14
Кожний
0
22.09.2
комiсiя з
4037
ві
ентарні
0
91 день
025
цiнних
іменні
паперiв та
фондовог
о ринку
Торгiвля облiгацiями Товариства здiйснюється на позабiржовому ринку. На бiржових торгах, та на органiзацiйно оформлених позабiржових
торгiвельних системах облiгацiї не обертаються. Торгiвля облiгацiями проводиться тiльки на ринку України. Облiгацiї Товариства не
включались та не виключались до/з лiстiнгу фондових бiрж. Мета емiсiї - залучення додаткових фiнансових ресурсiв для технiчного
переобладнання, модернiзацiї та розвитку потужностей виробництва. Спосiб розмiщення: приватне розмiщення. Дострокове погашення
Емiтентом всього випуску облiгацiй за власною iнiцiативою не передбачено та не здiйснювалось.
57/2/2020
Нацiональ UA500000 відсотко
1 000
40 000
Бездокум 40 000 00
14
Кожний
0
13.10.2
на комiсiя
4235
ві
ентарні
0
91 день
025
з цiнних
іменні
паперiв та
фондовог
о ринку
Торгiвля облiгацiями Товариства здiйснюється на позабiржовому ринку. На бiржових торгах, та на органiзацiйно оформлених позабiржових
торгiвельних системах облiгацiї не обертаються. Торгiвля облiгацiями проводиться тiльки на ринку України. Облiгацiї Товариства не
включались та не виключались до/з лiстiнгу фондових бiрж. Мета емiсiї - залучення додаткових фiнансових ресурсiв для технiчного
переобладнання, модернiзацiї та розвитку потужностей виробництва. Спосiб розмiщення: приватне розмiщення. Дострокове погашення
Емiтентом всього випуску облiгацiй за власною iнiцiативою не передбачено та не здiйснювалось.
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XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
у звітному році
Інформація про виплату дивідендів

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

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

У звітному періоді

32 382 000
0,45

за
привілейова
ними
акціями
0
0

за простими
акціями

0

0

32 382 000

0

01.01.1900

01.01.1900

08.11.2020

05.04.2000

01.01.1900

01.01.1900

03.12.2020

05.04.2000

н/д

н/д

через
депозитарну
систему

н/д

Дата (дати) перерахування
11.12.2020,
дивідендів через депозитарну систему
32 382 000
із зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на
відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату
Опис
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства 12.06.2020 затверджено
Порядок розподiлу прибутку за 2019 рiк та розмiр рiчних дивiдендiв в наступнiй
редакцiї: Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за пiдсумками
роботи за 2019 рiк в розмiрi 59 300 624,46 гривень (п'ятдесят дев'ять мiльйонiв
триста тисяч шiстсот двадцять чотири гривнi 46 копiйок). Затвердити загальний
розмiр рiчних дивiдендiв в сумi 32 382 000,00 гривень (тридцять два мiльйони
триста вiсiмдесят двi тисячi 00 копiйок) Чистий прибуток в розмiрi 26 918 624, 46
(двадцять шiсть мiльйонiв дев'ятсот вiсiмнадцять тисяч шiстсот двадцять чотири
гривнi 46 копiйок) гривень залишити нерозподiленим. Дивiденди сплатити
акцiонерам
грошовими коштами пропорцiйно кiлькостi акцiй, належних
кожному акцiонеру, з розрахунку по 0,45 грн.(нуль гривень 45 копiйок) на одну
акцiю. Перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, складається в
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Дата
складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв визначається
Наглядовою радою Товариства. Дивiденди виплатити акцiонерам протягом шести
мiсяцiв з моменту прийняття цього рiшення, з можливiстю виплати частинами,
поетапно, вiдповiдно до наявних вiльних коштiв Товариства. Виплату дивiдендiв
здiйснити через депозитарну систему України в порядку, встановленому
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
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XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
77 314
91 358
19 472
16 066
46 354
47 173
7 870
22 376
0
0
3 618
5 743
0

0

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

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
77 314
91 358
19 472
16 066
46 354
47 173
7 870
22 376
0
0
3 618
5 743
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77 314
91 358
0
0
77 314
91 358
Термiни та умови користування основними засобами (за основними
групами): -будiвлi та споруди - до повного використання, вiдповiдно до
технiчних характеристик; - машини та обладнання - до повного
використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - транспортнi
засоби - до повного використання, вiдповiдно до технiчних
характеристик; - iншi - до повного використання, вiдповiдно до
технiчних характеристик. Всi основнi засоби власнi, орендованих
засобiв немає. Первiсна вартiсть основних засобiв: будинки та споруди
45 070 тис. грн., машини та обладнання 78 467 тис.грн., транспортнi
засоби 29 849 тис.грн., ншi 3448 тис.грн.; незавершенi капiтальнi
iнвестицiї 5357 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: будинки та
споруди 64%, машини та обладнання 40%, транспортнi засоби 25%,
iншi 89%; Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби
використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 70 833 тис.грн.
Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєвих змiн не
було. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента:
обмеження вiдсутнi.
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
187 643
148 221
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
17 990
17 990
Скоригований статутний капітал
17 990
17 990
(тис.грн)
Опис
Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та
звiтний перiоди вiдповiдно до ст. 14 Закону України "Про акцiонернi товариства".
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець
звiтного перiоду становить 169653 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих
активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить
169653 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним
капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 130231 тис.грн. Рiзниця мiж
розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець
попереднього перiоду становить 130231 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
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3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Кредит банку ПАТ АБ
"ПIВДЕННИЙ"
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
15 716

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

20.05.2020

15 716

15

17.05.2024

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

1 607

X

X

X

0

X

X

X
X

25 250
42 573

X
X

X
X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

н/д
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4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п
1
1
2
3

Основні
види
продукції
2
Асфальтобето
ннi сумiшi (
т)
Бетоннi
вироби ( м3 )
Залiзобетоннi
вироби ( м3 )

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)
3
231 369,632

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
одиниця виміру)
продукції
6
7
8
231 360,542
343507,28
81

4
232054,95

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
82

5 289,847

17194,37

6

5 307,643

21353,44

5

3 336,799

17746,93

6

4 898,204

23745,35

6

у грошовій формі
(тис.грн)
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5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1
2
5

2
Матерiальнi затрати
Витрати на оплату працi
Iншi операцiйнi витрати

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
81
8
5,01
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6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

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

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071, Україна, Київська обл., - р-н,
Київ, Тропiнiна,7г
Рiшення НКЦПФР №2092
НКЦПФР
01.10.2013
(044)5910419
(044) 482-52-07/08
Депозитарна дiяльнiсть Центрального
депозитарiю
ПАТ
"Нацiональний
депозитарiй
України"
здiйснює
дiяльнiсть
вiдповiдно до "ПравилЦентрального
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.
"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "IНТЕРАУДИТ КРОУ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
30634365
01133, Україна, Київська обл., - р-н,
Київ, бульвар ЛЕСI УКРАЇНКИ, 10,
оф.61
2248
Аудиторська палата України
27.10.2018
(044) 337-20-38
(044) 501-64-67
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає
аудиторськi послуги емiтенту.
Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури фондового
ринку України"
Державна організація (установа,
заклад)
21676262
03150, УКРАЇНА, д/н р-н, м.Київ,
вул.Антоновича, 51, оф. 1206
DR/00001/APA
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
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або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

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

фондового ринку
18.02.2019
(044) 287-56-70
(044) 287-56-73
Дiяльнiсть з надання iнформацiйних
послуг на фондовому ринку
Вид послуг, якi надає особа: Особа
надає Товариству послуги з з подання
звiтностi та/або адмiнiстративних даних
до
НКЦПФР
та
оприлюднення
регульованої iнформацiї вiд iменi
учасникiв фондового ринку.
Приватне пiдприємство
"IНФОРМАУДИТ"
Приватне підприємство
31058616
03057, УКРАЇНА, д/н р-н, м. Київ, вул.
Смоленська, 6, кiмната 101
4712
Аудиторська палата України
28.09.2017
(+ 38 044)2040740
(+ 38 044)2040740
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає
аудиторськi послуги емiтенту
Вид послуг, якi надає особа: Аудитор
(аудиторськa
фiрмa),
якa
надає
аудиторськi послуги емiтенту.
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Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ
СТОЛИЧНИЙ"
м.Київ, Голосiївський р-н

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

04012321

Територія
за КОАТУУ
Організаційноправова форма
Приватне акціонерне товариство
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Виробництво неметалевих мінеральних
за КВЕД
діяльності
виробів, н.в.і.у.
Середня кількість працівників: 172
Адреса, телефон: 03045 Київ, вулиця Новопирогiвська, будинок 60, +380442595034
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

8036100000
111
23.99

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

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

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

1801001
На дату
переходу на
МСФЗ
5

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

296
854
( 558 )
0
77 314
134 268
( 56 954 )
0
0
(0)
0
0
(0)

233
910
( 677 )
0
91 358
162 191
( 70 833 )
0
0
(0)
0
0
(0)

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

1030

0

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
521
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1065

0

0

0

1090
1095

0
78 131

0
91 591

0
0

1100

41 778

34 069

0
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Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття
Баланс

1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

27 507
2
14 226
43
0
0
0

24 804
0
9 197
68
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1125

5 185

7 872

0

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

3 725
0
0
144
0
15 765
0
28 970
52
28 918
0
0

7 998
0
0
75
0
14 284
0
71 977
3
71 974
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
2 392
97 959

0
0
0
0
2 350
138 625

0
0
0
0
0
0

1200

0

0

0

1300

176 090

230 216

0

На кінець
звітного
періоду
4

На дату
переходу на
МСФЗ
5

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

17 990
0
0
13 204
12 178
0
0
117 027
(0)
(0)
0
148 221

17 990
0
0
13 204
12 178
0
0
156 449
(0)
(0)
0
187 643

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

1500
1505
1510
1515
1520

0
0
0
431
810

1 607
0
10 811
0
683

0
0
0
0
0

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
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Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
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
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та групами
вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного
фонду
Баланс
Примітки: Складено згiдно вимог МСБО

1521
1525
1526
1530

0
0
0
0

683
0
0
0

0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
1 241

0
0
0
0
0
0
0
13 101

0
0
0
0
0
0
0
0

1600
1605

0
0

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

5 491
474
6 651
2 519
8
78
11 932
0
0
0
1 502
0
0
492
26 628

4 905
4 636
5 973
5 302
0
-260
9 973
0
0
0
3 015
0
0
1 230
29 472

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1700

0

0

0

1800

0

0

0

1900

176 090

230 216

0

Керівник

Бабенко Артуро Франциско

Головний бухгалтер

Чепела Катерина Валерiївна

60

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ
СТОЛИЧНИЙ"

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

04012321

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

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

Код
рядка
2

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

2000

422 510

314 636

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 282 394 )
(0)

( 213 823 )
(0)

2090

140 116

100 813

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
9 834

0
0
0
15 664

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 27 928 )
( 9 426 )
( 24 743 )

( 16 090 )
( 3 719 )
( 24 470 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

87 853

72 198

2195
2200
2220
2240
2241
2250

(0)
0
6 482
1
0
( 6 123 )

(0)
0
2 560
0
0
( 2 325 )
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Втрати від участі в капіталі
2255
Інші витрати
2270
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
Фінансовий результат до оподаткування:
2290
прибуток
збиток
2295
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
2305
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
2350
прибуток
збиток
2355
II. Сукупний дохід
Код
рядка

Стаття

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

Назва статті

(0)
(4)
0

(0)
(0)
0

88 209

72 433

(0)
-16 405

(0)
-13 132

0

0

71 804

59 301

(0)

(0)

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
71 804

0
59 301

За звітний
період

За звітний
період

1

2
3
Матеріальні затрати
2500
217 827
Витрати на оплату праці
2505
53 399
Відрахування на соціальні заходи
2510
10 459
Амортизація
2515
14 397
Інші операційні витрати
2520
39 766
Разом
2550
335 848
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Примітки: Складено згiдно вимог МСБО
Керівник
Головний бухгалтер

За аналогічний
період
попереднього
року
4
169 633
31 115
6 175
12 284
43 490
262 697

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
71 960 000
71 960 000
0,99783

За аналогічний
період
попереднього
року
4
71 960 000
71 960 000
0,82408

2615

0,99783

0,82408

2650

0,00

0,00

Бабенко Артуро Франциско
Чепела Катерина Валерiївна
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Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ
СТОЛИЧНИЙ"

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

04012321

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2020 рік
Форма №3

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

Код
рядка
2

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

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

491 133
0
0
0
0
3 953
1 502

341 455
0
0
0
0
53 881
1 360

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

146
9 253
0
0
0
896

0
3 606
0
0
0
4 104

3100
3105
3110
3115
3116

( 283 676 )
( 41 692 )
( 11 173 )
( 64 911 )
( 11 494 )

( 224 431 )
( 24 782 )
( 6 717 )
( 47 844 )
( 10 515 )

3117

( 34 601 )

( 21 644 )

3118

( 18 816 )

( 15 684 )

3135
3140
3145

(0)
( 1 876 )
( 2 843 )

( 16 683 )
( 1 293 )
( 3 463 )

3150

(0)

( 880 )

3155
3190
3195

(0)
( 2 347 )
98 365

(0)
( 1 020 )
77 293

3200
3205

0
172

0
144
63

відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Примітки: Складено згiдно згiдно вимог МСБО

3215
3220
3225
3230

3 847
0
0
27 852

2 459
0
0
5 843

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

( 3 639 )
( 32 604 )
(0)
( 27 129 )

(0)
( 6 493 )
(0)
( 10 621 )

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-31 501

(0)
-8 668

3300
3305

0
202 196

0
636

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
( 187 564 )
( 30 711 )
( 5 685 )
( 2 093 )

(0)
( 16 726 )
( 33 741 )
( 1 598 )
( 4 096 )

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
-23 857
43 007
28 970
0
71 977

(0)
-55 525
13 100
15 870
0
28 970

Керівник

Бабенко Артуро Франциско

Головний бухгалтер

Чепела Катерина Валерiївна
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

04012321

Звіт про власний капітал
За 2020 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

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

2
4000
4005

3
17 990
0

4
0
0

5
13 204
0

6
0
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
117 027
0

4010
4090
4095

0
0
17 990

0
0
0

0
0
13 204

0
0
0

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
148 221
0

0
0
117 027

0
0
0

0
0
0

0
0
148 221

0

71 804

0

0

71 804

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
-32 382

0
0

0
0

0
-32 382

65

Спрямування прибутку до
4205
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
4210
капіталу
Сума чистого прибутку,
4215
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
4220
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
4225
матеріальне заохочення
Внески учасників:
4240
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
4245
капіталу
Вилучення капіталу:
4260
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
4265
акцій
Анулювання викуплених
4270
акцій
Вилучення частки в капіталі
4275
Зменшення номінальної
4280
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
4290
Придбання (продаж)
4291
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
4295
Залишок на кінець року
4300
Примітки: Складено згiдно вимог МСБО

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
17 990

0
0

0
13 204

0
0
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Керівник

Бабенко Артуро Франциско

Головний бухгалтер

Чепела Катерина Валерiївна
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
1.

Загальна інформація

1.1. Інформація про товариство
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ
ЗАВОД
«СТОЛИЧНИЙ» (далі «Товариство») є юридичною особою, створеною відповідно до
законодавства України.
Публічне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» перейменовано
на Приватне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний», згідно рішення
Загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 24.04.2017 р.) та проведеною реєстрацією в
Голосіївській районній у місті Києві державній адміністрації (Виписка про державну реєстрацію
юридичної особи від «17» травня 2017 р., номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців 10681050011000908).
Товариство безпосередньо здійснює такі основні види фінансово-господарської діяльності:
➢ Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.
➢ Виготовлення виробів із бетону для будівництва;
➢ Виробництво бетонних розчинів, готових для використання;
➢ Інше.
Товариство знаходиться за адресою: Україна, 03045, вул. Новопирогівська, 60, м. Київ.
Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних
підрозділів не має.
Кількість працівників станом на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р. складала 172 та 152
осіб, відповідно.
Станом на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р. учасниками Товариства були:
Акціонери Товариства:
ЛІФАЗА ЛІМІТЕД (Кіпр)
ТОВ "АГРО ПЛЮС ЕКСПО"
ФОРВІНКОМ ЛІМІТЕД (Кіпр)
Компанія "Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
Тігіпко Сергій Леонідович
Міноритарії
Всього

31.12.2020
%
3,5984
73,7655
22,6361
100,0

31.12.2019
%
1,1180
24,75
47,8975
22,6361
3,5984
100,0

1.2. Операційне середовище
У 2020 році в Україні спостерігалось економічне падіння на 4,2%, що пов'язане з
пандемією COVID-19 (2019: зростання 3,6%). За прогнозними даними у 2021 році зростання ВВП
в Україні складе 3,0% за даними огляду Світового Банку. При цьому очікується, що світова
економіка в 2021 році зросте на 4,0% за умови широкомасштабної вакцинації від COVID-19
протягом усього року (2020: падіння на 4,3%). За оцінками Світового банку, скорочення
глобальної економічної активності в 2020 році виявилося менш значним, ніж прогнозувалося
раніше, в основному за рахунок меншого падіння економіки в розвинутих країнах і більш
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активного відновлення в Китаї. Водночас спад економічної активності у більшості країн з ринком,
що формується, та країн, що розвиваються, виявився більш серйозним, ніж очікувалося.
Проте прогнози зростання світової економіки на найближчі перспективи залишаються вкрай
невизначеними, тому можливі різні сценарії. При песимістичному сценарії, що передбачає
продовження зростання захворюваності та затримки з впровадженням вакцини, зростання світової
економіки у 2021 році може бути обмежене до 1,6%.
Водночас при оптимістичному сценарії, що передбачає успішне приборкання пандемії та
прискорення вакцинації, темпи економічного зростання у світі можуть зрости майже до 5%.
За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
головними рушійними силами для економічного зростання в Україні у 2020 є впровадження
земельної реформи, вивід бізнесу з тіні, просування експорту та відкриття нових міжнародних
ринків, приватизація державних підприємств, впровадження політики дерегуляції та чесної
конкуренції.
Попри те, що економіка України вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певні
риси, властиві економіці, що розвивається. Такі особливості характеризуються, але не обмежуються,
низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, високою інфляцією та значним дефіцитом балансу
державних фінансів та зовнішньої торгівлі. Поточна політична та економічна ситуація в Україні
залишається нестабільною. Уряд України продовжує здійснювати комплексну програму структурної
реформи, спрямовану на усунення існуючих диспропорцій в економіці, державних фінансах та
управлінні, боротьбу з корупцією, реформування структурних систем, тощо з кінцевою метою
забезпечити умови для відновлення економіки в країні.
Прогноз зростання економіки залишається помірним через значні зовнішні та внутрішні
виклики, однак прискорення реформ може допомогти забезпечити вищі темпи зростання у
майбутньому. Позитивний вплив на відновлення економіки також матиме підвищення цін на
сировинні товари на зовнішніх ринках та, відповідно, покращення умов торгівлі. Очікуване
зростання економіки у 2021 році становить 4.6%, та у 2022-2023 роках – на рівні 4,2%.
Прискорення економічного зростання до 4% та вище вимагатиме рішучих дій у напрямку
політично складних реформ, направлених на вирішення довготривалих структурних проблем.
Реформи, спрямовані на підвищення конкурентоздатності реального сектору разом із реальною
девальвацією, яка спостерігалась протягом останніх років, мають сприяти зростанню експорту, тоді
як реформи, направлені на створення додаткового фіскального простору, мають допомогти
підвищити державні інвестиції, а реформи у банківському секторі повинні поступово відновити
кредитування. Ризики цього прогнозу є значними і включають подальшу ескалацію конфлікту,
погіршення кон’юнктури на зовнішніх ринках та зволікання із реформами.
Зазначені ризики залишаються суттєвими, включаючи виклики, пов’язаними з просуванням
реформ у складному політичному середовищі, а також ризики, що мають відношення до ескалації
конфлікту або погіршення зовнішнього середовища. Бюджетні виклики у середньостроковій
перспективі є також значними — вирішення питання макроекономічної вразливості вимагатиме
системної фіскальної консолідації, яка базуватиметься на структурних реформах. Без проведення
структурних реформ, необхідних для збільшення експортного потенціалу і залучення прямих
іноземних інвестицій, Україна залишатиметься вразливою до зовнішніх шоків і циклів на
сировинних ринках.
Ці фактори можуть мати вплив на фінансовий стан, результати операційної діяльності та
перспективи бізнесу Товариства. Кінцевий результат розвитку та наслідки економічної кризи важко
спрогнозувати, однак вони можуть мати подальший серйозний негативний вплив на економіку
України.
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Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу
умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Товариства.
Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінок управлінського персоналу.
Ця фінансова звітність не включає коригувань у зв’язку з впливом подій в Україні, які мали місце
після звітної дати.
2. Загальна основа формування фінансової звітності
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка
сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та
грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів,
прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня
2020 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), прийняті Радою з Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку („РМСБО“) та тлумачень випущених Комітетом з тлумачень
Міжнародної фінансової звітності („КТМФЗ“) та відповідно до законодавства України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає
всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2021 року,
дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної,
достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних
законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.
2.2. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Фінансова звітність Товариства представлена у валюті основного економічного середовища,
у якому веде свою операційну діяльність Товариство (його функціональній валюті). Для цілей даної
фінансової звітності результати діяльності та фінансовий стан Товариства представлені в
українській гривні, яка є функціональною валютою Товариства та валютою представлення цієї
фінансової звітності.
Немонетарні статті, відображені за справедливою вартістю, деномінованою в іноземних
валютах, переводяться за курсами обміну, які переважали на дату визначення справедливої вартості.
Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, не переводяться.
Курсові різниці визнаються у складі консолідованого звіту про фінансовий результат того періоду, в
якому вони виникають.
Відповідні курси обміну валют були представлені таким чином:

Валюта (курс)
Гривня/долар США
Гривня/євро
Гривня/російський рубль

31 грудня 2020

31 грудня 2019

28,2746
34,7396
0,3782

23,6862
26,4220
0,3816

69

2.3. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності
діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході
звичайної діяльності.
Таким чином, керівництво Товариства вважає, що використання принципу безперервної
діяльності є доречним в даних обставинах.
При цьому слід зазначити, що на дату затвердження звітності, Товариство функціонує в
нестабільному середовищі, що пов'язано з наслідками світової та локальної економічної кризи.
Стабілізація економічної ситуації в Україні буде значною мірою залежати від ефективності
фіскальних та інших заходів, що будуть здійснюватися урядом України. У той же час не існує
чіткого уявлення того, яких заходів вживатиме уряд України для подолання кризи. У зв'язку з
відсутністю чіткого плану заходів уряду по виходу з кризи неможливо достовірно оцінити ефект
впливу поточної економічної ситуації на фінансовий стан Товариства. В результаті виникає
невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості
активів Товариства та здатність Товариства обслуговувати і платити за своїми боргами в міру
настання термінів їх погашення.
Дана фінансова звітність не включає жодних коригувань, які можуть мати місце в результаті
такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть
бути оцінені.
2.4. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником
Товариства 28 лютого 2021 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити
зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження.
2.5. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто
період з 01 січня по 31 грудня 2020 року.
3. Суттєві положення облікової політики
3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за
справедливою вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ відповідно до МСФЗ
1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності», коли ця справедлива вартість
може бути використана як доцільна собівартість. Передбачувана справедлива вартість фінансових
активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних
методів оцінки.
3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика,
застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ
наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову
звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до
яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є
несуттєвим.
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Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства
відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших
чинних МСФЗ.
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій,
інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії
статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам МСФО.

3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за
класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з яким
витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на
збут або адміністративну діяльність.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів
здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні
класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види
грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства.
3.2.5. Застосування нових та переглянутих МСФЗ
Прийнята облікова політика відповідає обліковій політиці, що застосовувалася у
попередньому звітному році, за винятком нових і переглянутих МСФЗ та ПКІ, які стали
обов’язковими до застосування для звітних періодів, що починаються після 1 січня 2020 р.
Товариство застосовує наступні нові або переглянуті стандарти і інтерпретації, випущені
Комітетом з Міжнародних стандартів фінансової звітності та Комітетом з інтерпретацій
Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - «КМСФО»), які вступили в дію у відношенні
щорічної фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року:
Хоча Товариство вперше застосувало ці нові стандарти та поправки в 2020 році, вони не
мають істотного впливу на її фінансову звітність.
Дата набрання
чинності:
Реформа базової процентної ставки – Зміни до МСФЗ 9, МСБО 39
01 січня 2020 року
та МСФЗ 7
Зміни до МСФЗ (IFRS) 3 – Визначення бізнесу
01 січня 2020 року
Зміни до МСБО (IAS) 1 та МСБО (IAS) 8 – Визначення поняття
01 січня 2020 року
суттєвості
Концептуальна основа фінансової звітності
01 січня 2020 року
Наступні стандарти та тлумачення не були впроваджені, тому що вони будуть застосовуватися
вперше в наступних періодах.
Вступають в силу для
звітних періодів, що
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починаються з або
після:
Поправки до МСБО 1- Класифікація зобов’язань як поточних або
необоротних
МСФЗ 17 «Страхові контракти»
Надходження до використання за призначенням (Поправки до
МСБО 16)
Обтяжливі контракти - Вартість виконання контракту (Поправки
до МСБО 37)
Щорічне вдосконалення циклів стандартів МСФЗ 2018-2020
(Поправки до МСФЗ 1, МСФЗ 9, МСФЗ 16, МСБО 41)
Поправки до посилань в Концептуальній основі фінансової
звітності

01 січня 2023 року
01 січня 2021 року
01 січня 2022 року
01 січня 2022 року
01 січня 2022 року
01 січня 2022 року

Товариство не прийняло достроково будь-який стандарт, інтерпретації або поправки, які були
випущенні, але ще не вступили в силу.
Керівництво Товариства не очікує, що застосування цих поправок суттєво вплине на
фінансову звітність.
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли
воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання
або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів:
•
•
•
•

фінансовий актив, доступний для продажу;
інвестиції, утримувані до погашення;
дебіторська заборгованість;
фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою вартістю - кредити банків.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство
оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належать
до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у
відповідних розділах облікової політики.
3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в
національній валюті та в іноземній валюті.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання
активами.
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Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках у банках (наприклад, у
випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути
класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію
банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх, як
активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.
3.3.3. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право
отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання.
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді, і лише тоді, коли
Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка
дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості
погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за
амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка.
Товариство з 01 січня 2018 року створює резерв очікуваних кредитних збитків згідно МСФЗ 9
“Фінансові інструменти”. Величина даного резерву розраховується наступним чином: приймаючи
до уваги відсутність репрезентативної статистики дефолтів по дебіторській заборгованості за
товари, роботи та послуги, резерв під дебіторську заборгованість розраховується виходячи з
коефіцієнту резервування, що відповідає строку прострочки такої заборгованості. Такі коефіцієнти
встановлюються експертним методом і переглядаються щорічно (не пізніше 31 грудня) виходячи з
реальних сум збитків, що виникали в минулих періодах.
На 2020 рік встановлено наступні коефіцієнти резервування:
Термін прострочки, дн.
Резервування, % від заборгованості
0-60
0,01%
61-90
50,0%
90 і більше
100%
Резерв нараховується тільки на дебіторську заборгованість, що визнається фінансовим
активом. Суми резерву коригуються щомісячно, методом сторнування. Суми резерву
переглядаються на кінець кожного місяця, та по контрагентах, що мали оборот у звітному періоді
коригуються, оплата по
заборгованості визнається у прибутку, сума, що перевищує оплату сторнується, та нараховується
згідно даних звітного місяця
У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок
створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності. Торгова дебіторська
заборгованість списується на збитки понад резерв.
Дебіторська заборгованість може бути нескасовно призначена як така, що оцінюється за
справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке
призначення усуває або значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи
називають «неузгодженістю обліку»), що інакше виникне внаслідок оцінювання активів або
зобов’язань чи визнання прибутків або збитків за ними на різних підставах.
3.3.4. Фінансові активи, доступні для продажу
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До фінансових активів доступних для продажу, Товариство відносить інвестиції в акції, якщо
відсоток володіння менш 20%. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою
вартістю. Результати від зміни справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу
визнаються прямо у власному капіталі з відображенням у звіті про зміни у власному капіталі, за
винятком збитків від зменшення корисності та збитків від іноземної валюти, доки визнання
фінансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний раніше
у власному капіталі, слід визнавати у прибутку чи збитку.
Якщо існує об'єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, доступного для
продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капіталу и визнається у прибутку
чи збитку. Неринкові акції, справедливу вартість яких неможливо визначити, обліковуються за
собівартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.

3.3.5. Фінансові активи, утримувані до погашення
До фінансових активів, утримуваних до погашення, Товариство відносить облігації та векселі,
що їх Товариство має реальний намір та здатність утримувати до погашення. Після первісного
визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного
відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.
На звітну дату таких активів Товариство не має.
3.3.6. Зобов'язання. Кредити банків
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із
нижченаведених ознак:
Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню
протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом
щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання
зобов’язань.
Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі надходжень
мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов'язань
відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки відсотку, та будь-яка
різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках
протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка.
В червні 2020 року закінчився строк виплати кредитної лінії від АТ «ТАСКОМБАНК» (код
ЄДРПОУ 09806443) в сумі 14 000 000,00 грн. для придбання нового виробничого обладнання:
Асфальтозмішувальної установки UNIBATCH240, виробництва AMMANN, що була отримана у
червні 2018 року. Отриманий кредит виплачено в повному обсязі.
Починаючи з травня 2020 року Товариством отримано кредитну лінію в АБ «Південний» на
придбання основних засобів (автомобілі MAN та обладнання BHS) на суму 15 904 000,00 грн.
3.3.7. Згортання фінансових активів та зобов'язань
Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право
здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати
актив та виконати зобов'язання одночасно
3.4. Облікові політики щодо Запасів
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Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості та чистої вартості
реалізації. Первісна вартість запасів включає витрати на сировину, прямі витрати на оплату праці
та відповідні накладні витрати, понесені для доведення запасів до їхнього теперішнього місця
розташування та стану.
Собівартість запасів розраховується з використанням методу середньозваженої вартості. Чиста
вартість реалізації визначається виходячи з розрахункової ціни продажу, за вирахуванням всіх
очікуваних витрат на завершення виробництва та реалізацію.
3.5. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.5.1. Визнання та оцінка основних засобів
Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою
використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і
соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких
більше одного року та з 01.01.2020 до 22.05.2020 р. вартість яких більше 6 000 грн, з 23.05.2020 р.
до 31.12.2020 р. вартість яких більше 20 000 грн.
Основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будьякі накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату
переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до
переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до
нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.
3.5.2. Подальші витрати.
Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне
обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи
збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі
подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.
3.5.3. Амортизація основних засобів.
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом згідно
строків корисного використання:
-

будівлі – 20 років ;

-

споруди – 15 років ;

-

передавальні пристрої – 10 років;

-

машини та обладнання – 5 років;

-

транспортні засоби – 5 років;

- комп'ютерне обладнання – 2 роки;
- інструменти та прибори, меблі – 4 роки
-

інші основні засоби – 12 років.

Або за рішенням технічної комісії, створеної на Товаристві для окремого основного засобу
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного
використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання.
Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив
класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
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Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов’язані з будівництвом основних
засобів, включаючи відповідний розподіл змінних накладних витрат, понесених безпосередньо під
час будівництва. Незавершене будівництво не амортизується. Амортизація незавершеного
будівництва, на основі того самого методу, що й інших об’єктів основних засобів, починається з
моменту готовності даних активів до експлуатації, тобто коли вони перебувають у місці та стані,
який забезпечує їхню експлуатацію відповідно до намірів керівництва.

3.5.4. Нематеріальні активи
Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу.
Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому
нематеріальний актив став придатним для використання. Суму нарахованої амортизації
Товариства відображають збільшенням суми витрат Товариства і накопиченої амортизації
нематеріальних активів.
Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття
нематеріального активу.
Термін корисного використання нематеріального активу та метод його амортизації
переглядаються в кінці звітного року, якщо в наступному періоді очікуються зміни строку
корисного використання активу або зміни умов отримання майбутніх економічних вигод.
Амортизація нематеріального активу нараховується, виходячи з нового методу нарахування
амортизації і строку використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем змін.
3.5.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може
зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного
відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його
балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не
обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності,
визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і
тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного
відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів
коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості
необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.
3.6. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості
3.6.1. Визнання інвестиційної нерухомості
До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі, або
частину будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або згідно з угодою про
фінансову оренду з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для
досягнення обох цілей, а не для: (а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при
наданні послуг чи для адміністративних цілей, або (б) продажу в звичайному ході діяльності.
Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність того,
що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з цією інвестиційною
нерухомістю, (б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити.
Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та
другу частину для використання у процесі діяльності Товариства або для адміністративних цілей,
в бухгалтерському обліку такі частини об'єкту нерухомості оцінюються та відображаються
окремо, якщо вони можуть бути продані окремо.
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3.7. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу
Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова
вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного
використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в
бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з
вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажом. Амортизація на такі активи не
нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу
до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові
результати.
3.8. Облікові політики щодо оренди
3.9. Облікові політики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого
податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті
(відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати
Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в
основному чинних) на дату балансу.
Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє
собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між
балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.
Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що
підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності
наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані
тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових
активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності
того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду
від відстроченого податкового активу повністю або частково.
Відстрочені податкові активи та зобов’язання взаємно зараховуються у разі існування
юридично забезпеченого права на взаємно зарахування поточних податкових активів та
зобов’язань, якщо вони відносяться до податку на прибуток, що стягується тими самими
податковими органами з того самого суб’єкта господарювання, що обкладається податком, або з
різних суб’єктів господарювання, що обкладаються податком, однак при цьому вони мають намір
провести взаємно зарахування поточних податкових зобов’язань та активів на нетто-основі або їх
податкові активи та зобов’язання будуть реалізовані одночасно.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть
застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Товариство визнає
поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний
період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у
власному капіталі або від об'єднання бізнесу.
Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до
статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.
3.10. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
3.10.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або
конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж
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неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі
економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.
3.10.2. Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість
короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання
працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.
3.10.3. Пенсійні зобов'язання
Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної плати
працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із
поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були
надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна
заробітна плата.
3.11. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності
3.11.1 Доходи та витрати
Для визнання доходу Товариство використовує п’яти-етапну модель згідно МСФЗ (IFRS) 15
«Дохід від договорів з клієнтами». Доходи від реалізації оцінюються за справедливою вартістю
компенсації отриманої або до отримання. Дохід від реалізації зменшується на очікувану суму
повернутих клієнтами товарів, торговельних знижок та інших подібних відрахувань.
Товариство займається реалізацією продукції, а також наданням послуг. Дохід від договорів з
клієнтами визнається, коли контроль за товарами або послугами передається клієнту в сумі, що
відображає відшкодування, яке Товариство розраховує отримати в обмін на ці товари або послуги.
Товариство дійшло висновку, що воно виступає як принципал за всіма такими договорами,
оскільки воно зазвичай контролює товари або послуги, перш ніж передати їх клієнту.
Продаж товарів та послуг
Дохід від реалізації продукції визнається в певний момент часу, коли контроль над активом
передається замовнику. Товариство розглядає, чи є в договорі інші обіцянки, які є окремими
зобов'язаннями щодо виконання, на які має бути розподілена частина ціни угоди (наприклад,
гарантії, торгові або оптові знижки, право на повернення). При визначенні ціни операції з продажу
продукції
Змінна компенсація
Якщо компенсація, обіцяна за договором, включає в себе змінну суму, Товариство оцінює
суму відшкодування, право на яке вона отримає в обмін на передачу обіцяних товарів або послуг
покупцеві. Змінна компенсація оцінюється в момент укладення договору, і щодо її оцінки
застосовується обмеження до тих пір, поки не буде вирішена відповідна невизначеність.
Застосування обмеження оцінки змінної компенсації збільшує суму виручки, визнання якої було
відкладено. Право на повернення і зворотні знижки за обсяг призводять до виникнення змінного
відшкодування.
Право на повернення
Деякі контракти надають клієнту право повернути товар протягом визначеного періоду.
Товариство використовує метод очікуваної вартості для оцінки товарів, які не будуть повернуті,
оскільки цей метод найкраще передбачає суму змінної компенсації, на яку Товариство матиме
право. Для обліку передачі продукції з правом на повернення Товариство визнає виручку від
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переданої продукції в розмірі відшкодування, право на яке очікує отримати, зобов'язання щодо
повернення коштів та актив (і відповідне коригування собівартості продажів) щодо права на
отримання продукції від покупців при виконанні зобов'язання щодо повернення коштів.
Істотний компонент фінансування
Товариство не коригує обіцяну суму відшкодування з урахуванням впливу істотного
компонента фінансування, якщо воно очікує в момент укладення договору, що період між
передачею обіцяної продукції або послуги покупцеві і оплатою цієї продукції або послуги складає
не більше одного року.
Залишок за договорами
Контрактний актив - це право на компенсацію в обмін на товари або послуги, передані
покупцеві. Якщо Товариство передає товари або послуги покупцеві до того, як покупець
виплатить компенсацію, або до того моменту, коли відшкодування стає таким, що підлягає
виплаті, визнається актив за договором, за винятком сум, що подаються в якості дебіторської
заборгованості.
Дебіторська заборгованість - це право Товариства на відшкодування, яке є безумовним, тобто
потрібен лише час, необхідний для сплати компенсації.
Зобов’язання Товариства передати товари або послуги клієнтові, за які воно отримало
компенсацію (або настав строк сплати такої суми) від клієнта. Якщо клієнт сплачує компенсацію
до того, як Товариство передає товари або послуги клієнту, контрактне зобов’язання визнається,
якщо платіж здійснено у складі поточної кредиторської заборгованості за одержаними авансами.
Контрактні зобов’язання визнаються як дохід, коли Товариство виконує зобов’язання щодо
виконання за договором.
Доходи з відсотків
Доходи з відсотків нараховуються на основі часу на здійснення операції, з урахуванням
основної суми заборгованості та відповідної ефективної ставки відсотка, яка представляє собою
ставку, яка точно дисконтує очікувані суми майбутніх надходжень грошових коштів протягом
очікуваного строку корисного використання фінансового активу до чистої балансової вартості
даного активу.
Витрати
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи
амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих
активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та
одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають
майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не
відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають
зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й
відповідні доходи.
3.11.2. Витрати за позиками
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Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як
частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на
позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва
кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.
3.11.3. Умовні зобов'язання та активи.
Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація
про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі
економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про
умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.
4. Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності
Товариство обрало датою переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності 01 січня
2012 року.
5. Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають
вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях,
розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження
базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються
обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів
та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про
поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де
такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та
області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової
звітності за МСФЗ, наведені нижче.
5.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови,
керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової
політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних
рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:
•
подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки
Товариства;
•
відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну
форму;
•
•

є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
є повною в усіх суттєвих аспектах.

Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених
далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
а)
вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
б)
визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та
витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших
органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну
основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві
практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
5.2. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
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Протягом звітного 2020 року переоцінка інвестиційної нерухомості із залученням незалежних
оцінювачів не здійснювалась.
5.3. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання
фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим
питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці
та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням
обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво
вплинути на оцінку фінансових інструментів.
5.4. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз нематеріальних активів, основних засобів,
дебіторської заборгованості, іншої дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на
предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного
професійного судження керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать про зменшення
передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох
подій, що відбулися після визнання фінансового активу.
5.5.. Зміна подання та рекласифікація порівняльних сум
Порівняльні суми у фінансовій звітності попереднього року були рекласифіковані відповідно
до подання поточного року.
У статті Балансу «Інші необоротні активи» Товариство здійснило рекласифікацію
Незавершених капітальних інвестицій, яка впливає на відображення «Основних Засобів» у
відповідних рядках балансу Товариства станом на 31 Грудня 2019 р.
Причиною є надання правдивого та справедливого уявлення про приналежність до конкретних
категорій фінансових активів, згідно з якими Товариство визначає, як згодом оцінювати такий
фінансовий інструмент. Правильне представлення фінансових активів допоможе керівництву
Товариства краще зрозуміти їх природу та ефективніше керувати ними в майбутньому.
У зв’язку із зміною підходу до визначення пов’язаних осіб Товариства у поданні поточного
року було змінено розкриття примітки 8.2.за 2019 р.
6. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
6.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою
вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та
зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагає МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець
кожного звітного періоду.
Класи активів та
Метод
зобов’язань,
Методики оцінювання
оцінки
Вихідні дані
оцінених за
(ринковий,
справедливою
дохідний,
вартістю
витратний)
Грошові кошти та Первісна та подальша оцінка
Ринковий
Офіційні курси НБУ
їх еквіваленти
грошових коштів та їх
еквівалентів здійснюється за
справедливою вартістю, яка
дорівнює їх номінальній
вартості
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Депозити (крім
депозитів до
запитання)
Інструменти
капіталу

Інвестиційна
нерухомість

Первісна оцінка депозиту
здійснюється за його
справедливою вартістю, яка
зазвичай дорівнює його
номінальній вартості.
Первісна оцінка інструментів
капіталу здійснюється за їх
справедливою вартістю, яка
зазвичай дорівнює ціні
операції, в ході якої був
отриманий актив. Подальша
оцінка інструментів капіталу
здійснюється за справедливою
вартістю на дату оцінки.

Дохідний

Ставки за депозитами

Ринковий,
витратний

Первісна оцінка інвестиційної
нерухомості здійснюється за
собівартістю. Подальша оцінка
інвестиційної нерухомості
здійснюється за справедливою
вартістю на дату оцінки.

Ринковий,
дохідний,
витратний

Офіційні біржові курси
організаторів торгів на
дату оцінки, за
відсутності
визначеного біржового
курсу на дату оцінки,
використовується
остання балансова
вартість, ціни закриття
біржового торгового
дня
Ціни на ринку
нерухомості, дані
оцінки професійних
оцінювачів

7. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах
7.1.Баланс (Звіт про фінансовий стан)
7.1 1.Нематеріальні активи (код рядка 1000)
Станом на 31.12.2020 року та 31.12.2019 року на балансі Товариства рахуються нематеріальні
активи первісна вартість яких складає 910 тис. грн. та 854 тис. грн. відповідно. Накопичений знос
складає 677 тис. грн. та 558 тис. грн. відповідно. До нематеріальних активів Товариства входить
бухгалтерська програма, сайт заводу та ін.
7.1.2.Основні засоби (код рядка 1010)
Станом на 31 грудня 2020 року основні засоби Товариства були представлені наступним чином:
Будинк Машин Транспо Інструм Багат Інші Малоці
и,
и та
ртні
енти, орічні осно нні та
споруди обладна засоби прилад насад вні
інші
та
ння
и,
ження засоб необоро
передав
інвента
и
тні
альні
р
матеріа
пристро
льні
ї
активи

Тимча
сові
(нетит
ульні)
споруд
и

Неза
верш
ене
будів
ницт
во
(*пер
ерахо
вано)

Всьо
го
(*пер
ерах
ован
о)

103 3 290

134
268

Первісна
вартість:
На 31
грудня 2019
Придбання

44 562

71 441

12 495

668

2

34

1673

-

6 853

17 354

101

-

-

887

96

33
293

58
584
82

Вибуття

-

657

-

1

-

-

115

-

508

830

-

-

-

-

-

-

45 070

78 467

29 849

768

2

34

2 445

На 31
грудня 2019

25 090

25 087

4 625

397

2

33

1 673

47

Нарахуванн
я за рік

3 913

6864

2 848

112

-

1

887

27

14
652

Вибуття

-

657

-

1

-

-

115

-

773

Інші зміни

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29 003

31 294

7 473

508

2

34

2 445

74

70
833

На 31
грудня 2020

16 066

47 173

22 376

261

-

-

-

125 5 357

91
358

На 31
грудня 2019

19 472

46 354

7 870

271

-

1

-

56 3 290

77
314

Інші зміни

31
226

31
999
1 338

Первісна
вартість:
На 31
грудня 2020

199 5 357

162
191

Амортизаці
я:

На 31
грудня 2020

-

56
954

Балансова
вартість:

* Деякі зазначені тут суми не відповідають фінансовій звітності за 2019 рік і відображають
проведене коригування (див Примітку 5.5).
Незавершене будівництво, включає витрати, безпосередньо пов’язані з будівництвом основних
засобів, включаючи відповідний розподіл змінних накладних витрат, понесених безпосередньо під
час будівництва. Незавершене будівництво не амортизується. Амортизація незавершеного
будівництва, на основі того самого методу, що й інших об’єктів основних засобів, починається з
моменту готовності даних активів до експлуатації, тобто коли вони перебувають у місці та стані,
який забезпечує їхню експлуатацію відповідно до намірів керівництва.
Станом на 31 грудня 2020 року до складу основних засобів були включені повністю
амортизовані активи первісною вартістю 20 372 тисяч гривень (на 31 грудня 2019 року - 15 081
тисяч гривень).
Станом на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 року Товариство не мало жодних суттєвих
контрактних зобов’язань щодо придбання основних засобів.
Станом на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 року Товариством було передано у
заставу для забезпечення банківських кредитів Асфальтозмішувальна установка UNIBATCH240,
виробництва AMMANN, балансовою вартістю- 39 870 тис. грн та ринковою вартістю 23 857 тис.
грн., а також додаткове забезпечення (основні засоби та нерухоме майно).
7.1.3. Запаси (код рядка 1100)
Станом на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 року запаси Товариства були представлені
наступним чином:
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2020
тис.грн.
22 259
2 545

2019
тис.грн.
25 974
1 533

Всього виробничі запаси

24 804

27 507

Готова продукція
Незавершене виробництво
Товари
Всього

9 197
68
34 069

14 226
2
43
41 778

Сировина та матеріали
Інші компоненти

7.1.4. Торгова та інша дебіторська заборгованість (код рядка 1125,1140,1155)
Станом на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 року Торгова та інша дебіторська
заборгованість Товариства була представлена наступним чином:
2020
2019
тис.грн.
тис.грн.
Торгова дебіторська заборгованість
- в українських гривнях
Резерв на покриття збитків від сумнівної заборгованості та
очікуваних кредитних збитків
Всього
Інша дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих
доходів
Інша поточна дебіторська заборгованість
Резерв на покриття збитків від сумнівної заборгованості та
очікуваних кредитних збитків
Всього інша поточна дебіторська заборгованість
Всього торгова та інша дебіторська заборгованість

24 975

22 262

(17 103)
7 872

(17 077)
5 185

75
24 927

144
22 683

(10 643)
14 284
22 231

(6 918)
15 765
21 094

Ключовими дебіторами Товариства є ТОВ «БУДСТАНДАРТ ЛТД» ТОВ «Автобанн», ТОВ
«АСТОР І КО» та інші.
У складі Іншої поточної дебіторської заборгованості питома вага складається з надання
фінансової допомоги станом на 31.12.2020 р. та 31.12.2019 р. в розмірі 24 031 тис. грн. та 21 576
тис. грн. відповідно.
7.1.5. Передплати постачальникам (код рядка 1130,1140,1155)
Станом на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 року дебіторська заборгованість за
розрахунками за виданими авансами Товариства була представлена наступним чином:

Аванси постачальникам
Резерв на покриття збитків від сумнівної заборгованості та
очікуваних кредитних збитків

2020
тис.грн.
7 999

2019
тис.грн.
3 725

(1)

84

Всього

7 998

3 725

7.1.6.Рух резерву на покриття збитків від сумнівної заборгованості та очікуваних кредитних
збитків, на відпустки працівників, пільгової пенсії
У наступній таблиці представлений рух резервів на очікувані кредитні збитки, наданих клієнтам,
за рік що закінчився 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року:

На початок року
Нараховано за рік
Сума резерву списана
Всього

2020
тис.грн.
26 307

2019
тис.грн.
23 904

17 165

120 671

(12 028)

(118 268)

31 444

26 307

7.1.7. Грошові кошти та їх еквіваленти (код рядка 1165)
Станом на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 року грошові кошти та їх еквіваленти
Товариства представлені наступним чином:

Грошові кошти в національній валюті на поточних рахунках
Готівка
Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті
Всього

2020
тис.грн.
71 974
3
71 977

2019
тис.грн.
28 918
52
28 970

7.1.8. Інші оборотні активи (код рядка 1190)
Станом на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 року інші оборотні активи Товариства
представлені наступним чином:
2020
тис.грн.
2 071
279
2 350

ПДВ до відшкодування
Податки до відшкодування
Всього

2019
тис.грн.
2 392
2 392

7.1.9. Статутний капітал (код рядка 1400)
Станом на 31 грудня 2020 року Статутний капітал Товариства складає 17 990 тис грн., який
розподіляється на 71 960 000 простих акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Протягом звітного
року Товариство додаткову емісію не проводило.
Структура акціонерного капіталу Товариства на 31 грудня була наступною:
Акціонери Товариства:
ЛІФАЗА ЛІМІТЕД (Кіпр)
ТОВ "АГРО ПЛЮС ЕКСПО"

31.12.2020
%
3,5984

31.12.2020
тис.грн.
647

31.12.2019
%
1,1180
-

31.12.2019
тис.грн.
201
85

ФОРВІНКОМ ЛІМІТЕД (Кіпр)
Компанія
"Т.А.С.
ОВЕРСІАС
ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
Тігіпко Сергій Леонідович
Міноритарії
Всього

73,7655

13 270

24,75
47,8975

4 452
8 617

22,6361
100%

4 073

22,6361
3,5984
100%

4 073
647
17 990

17 990

Протягом 2020 року Протоколом Загальних зборів акціонерів Товариства було погоджено
розподіл чистого прибутку у розмірі 59 300,6 тис. грн. та здійснено виплату дивідендів у розмірі
32 382 тис. грн..
Станом на 31 грудня 2020 року Додатковий капітал складає 13 204 тис. грн. та Емісійний дохід
складає 12 178 тис. грн. та є незмінними з 2014 року.
7 .1.10. Запозичення (код рядка 1510,1610)
Станом на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 року запозичення отримані представлені
наступним чином:
2020
2019
тис.грн.
тис.грн.
Кредити
Довгострокові банківські кредити
10 811
Поточна частина довгострокових кредитів
4 474
3 818
15 285
3 818
Всього кредити
Фінансова оренда
Довгострокова частина
Короткострокова частина
Всього фінансова оренда
Всього запозичення

431
431
15 716

431
1 673
2 104
5 922

Станом на 31.12.2020 року Товариство має відкриту мультивалютну невідновлювальну
кредитну лінію в ПАТ ”АБ”Південний” з початковим лімітом максимальної заборгованості в
еквіваленті 800 000 євро.. Термін погашення даної позики згідно кредитного договору до травня
місяця 2024 року. Станом на 31.12.2020 року діюча ставка по кредитній угоді 15% річних.
Інформація щодо застави по даному кредиту наведена в примітці 7.1.2.

Станом на 31.12.2020 року Товариство має укладені договора фінансової оренди (лізингу) з
ТОВ ”УЛФ-ФІНАНС” на придбання техніки. Термін погашення зобов’язань до кінця жовтня 2021
року.
Станом на 31.12.2019 року Довгострокова частина зобов’язань з фінансової оренди була
представлена у статті балансу Інші Довгострокові зобов’язання.
7.1.11 Торгова та інша кредиторська заборгованість, поточні забезпечення, інші поточні
зобов’язання. (код рядка 1615,1610,1660,1690)
Станом на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 року Торгова та інша кредиторська
заборгованість поточні забезпечення та інші поточні зобов’язання. Товариства були представлені
наступним чином:
2020

2019
86

тис.грн.
4 636
5 713
3 015
1 230
14 594

Торгова кредиторська заборгованість
Інша кредиторська заборгованість (а)
Поточні забезпечення (б)
Інші поточні зобов’язання
Всього

тис.грн.
474
6 737
1 502
492
9 205

Станом на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 року Торгова кредиторська заборгованість
представлена у національній валюті.Ключовими кредиторами Товариства є ТОВ «БІТЕКС»,
ТОВ«ГРАНІТ ІНВЕСТ-РОКИТНЕ», ТО В «КАНТАРЕЛЛ УКРАЇНА».
(а) Інша кредиторська заборгованість
платежів,.

включає зобов'язання з податків та обов’язкових

(б) Поточні забезпечення включають резерв на невикористані дні відпустки
7.2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
7.2.1. Чистий дохід від реалізації послуг (код рядка 2000)
Виручка від реалізації за роки, що закінчились 31 грудня представлена наступним чином:

Дохід від реалізації Асфальтобетонних сумішей
Дохід від реалізації залізобетонних виробів
Дохід від надання послуг
Дохід від реалізації Бетонних виробів
Дохід від реалізації Товарного бетону
Дохід від реалізації іншої продукції
Всього

2020
тис.грн.
343 507
23 745
24 435
21 353
5 102
4 368
422 510

2019
тис.грн.
256 823
23 638
16 218
13 655
3 097
1 205
314 636

7.2.2. Собівартість реалізованих послуг (код рядка 2050)
Собівартість реалізованої продукції за роки, що закінчились 31 грудня представлена
наступним чином:
2020
тис.грн.
232 055
Собівартість реалізованої Асфальтобетонної суміші
17 747
Собівартість реалізованих залізобетонних виробів
17 194
Собівартість реалізованих Бетонних виробів
6 565
Собівартість наданих послуг
4 567
Собівартість реалізованого Товарного бетону
4 266
Собівартість реалізованої іншої продукції
282 394
Всього

2019
тис.грн.
176 185
17 260
9 560
6 657
2 960
1 201
213 823

7.2.3. Адміністративні витрати (код рядка 2130)
Адміністративні витрати за роки, що закінчились 31 грудня представлені наступним чином:
2020
2019
тис.грн.
тис.грн.
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Зарплата та відповідні нарахування
Податки
Охорона
Знос та амортизаційні відрахування
Запаси
Банківські витрати
Оренда малоцінних активів
Аудиторські,нотаріальні та консультаційні послуги
Інші витрати
Всього

16 526
6 638
2 030
747
529
306
200
226
726
27 928

6 012
7 273
1 150
279
491
125
316
444
16 090

7.2.4. Витрати на збут (код рядка 2150)
Витрати на збут за роки, що закінчились 31 грудня представлені наступним чином:
2020
2019
тис.грн.
тис.грн.
5 724
2 964
Заробітна плата та відповідні нарахування
2
987
66
Транспортні витрати
289
239
Витрати на маркетинг та рекламу
194
96
Знос та амортизаційні відрахування
78
134
Інформаційно-технологічні послуги
59
Банківські витрати
36
150
Запаси
59
70
Інші витрати
9 426
3 719
Всього
7.2.5. Інші операційні доходи/(витрати) (код рядка 2120, 2180)
Інші операційні доходи за роки, що закінчились 31 грудня представлені наступним чином:

Дохід від коригування резерву
Дохід від списання запасів
Доходи від продажу інших оборотних активів
Дохід від отриманих штрафів та пені
Доходи від переоцінки балансів в іноземній валюті
Доходи від списання кредиторської заборгованості
Інші доходи
Всього

2020
тис.грн.
7 526
1 138
818
216
118
14
4
9 834

2019
тис.грн.
12 767
303
2 523
1
12
57
1
15 664

Інші операційні витрати за роки, що закінчились 31 грудня представлені наступним чином:

Зміна резерву на покриття збитків від сумнівної дебіторської
заборгованості

2020
тис.грн.

2019
тис.грн.

11 618

14 731
88

Заробітна плата та відповідні нарахування
Знос та амортизаційні відрахування
Благодійна допомога
Витрати на обслуговування виробничого процесу
Списання запасів
Собівартість реалізованих запасів
Списання безнадійної дебіторської заборгованості
Витрати на дослідження і розробки
Витрати від переоцінки балансів в іноземній валюті
Інші витрати
Всього
7.2.6. Фінансові доходи/(витрати) (код рядка 2220,2250)

4 122
2 335
2 350
1 032
810
409
189
70
34
1 774
24 743

2 233
891
3 270
206
202
2 260
21
227
141
288
24 470

Фінансові доходи за роки, що закінчились 31 грудня представлені наступним чином:

Проценти по депозитним вкладам
Дохід від операцій з цінними паперами
Всього

2020
тис.грн.
3 777
2 705
6 482

2019
тис.грн.
2 560
2560

Фінансові витрати за роки, що закінчились 31 грудня представлені наступним чином:

Процентні витрати за фінансовим лізингом
Процентні витрати за кредитами
Витрати від операцій з цінними паперами
Інші фінансові витрати
Всього

2020

2019

тис.грн.
(405)
(1 215)
(4 405)
(98)
(6 123)

тис.грн.
(737)
(1 468)
(120)
(2 325)

Товариством у звітному періоді було здійснено емісію іменних відсоткових звичайних
облігацій :серія A загальною номінальною вартістю 40 000 тис. грн., серія B- 63 126 тис. грн., серія
С-40 000 тис. грн., серія D-40 000 тис. грн. Станом на 31.12.2020 року дані облігації були
погашені.
7.2.7. Податок на прибуток (код рядка 2300)
На 31 грудня 2020 року установлена законодавством ставка оподаткування Товариства становить
18% (31 грудня 2019 року: 18%).
Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період:
Фінансовий результат до оподаткування
Всього фінансовий результат до оподаткування
Тимчасові різниці, які підлягають вирахуванню:
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів
резерв сумнівних боргів
кошти на благодійність передані неприбутковим
організаціям, що перевищує 4% оподатковуваного прибутку

2020
тис.грн.
88 209
88 209

2019
тис.грн.
72 432
72 432

12 645
(3 719 )

15 959
(1 193)

(33 )

(521)
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попереднього звітного року
Всього тимчасових різниць, які підлягають
вирахуванню
Об’єкт до оподаткування
Податкова ставка
Податок за встановленою податковою ставкою
Податковий вплив постійних податкових різниць
Витрати з податку на прибуток
Поточні витрати з податку на прибуток
Відстрочений податок на прибуток

(8 893)

14 245

79 316
18%
14 277

58 187
18%
10 474
10 474
10 474
-

16 405
14 277
2 128

Визнані відстрочені податкові активи та зобов’язання

Відстрочені податкові активи
Відстрочені податкові зобов’язання

31 грудня
2020 року
669
(2 276)
(1 607)

31 грудня
2019 року
4 194
(3 673)
521

Рух відстрочених податкових активів (зобов’язань)
Відстрочені податкові активи та зобов'язання станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2020
року деталізовані наступним чином:
Станом на 31
Визнані у звіті
Станом на
Визнані у
грудня 2019 про прибутки та
31 грудня
капіталі
року
збитки
2020 року
Основні засоби
(3 673)
1 396
(2 277)
Резерви
4 194
(3 524)
670
521
(2 128)
1 607
Відстрочені податкові активи та зобов'язання станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2019
року деталізовані наступним чином:

Основні засоби
Резерви

Станом на 31
Визнані у звіті
грудня 2018 про прибутки та
року
збитки
(3 673)
4 194
521

Визнані у
капіталі
-

Станом на
31 грудня
2019 року
(3 673)
4 194
521

8. Розкриття іншої інформації
8.1 Умовні зобов'язання.
8.1.1. Юридичні питання
В процесі звичайної діяльності Товариство не залучене в судові розгляди і до нього не
висуваються інші претензії.
На дату підписання фінансової звітності на розгляді в суді Касаційної інстанції знаходиться
судова справа за позовом Ліквідатор ТОВ "Аврора-У" арбітражний керуючий Демчан О.І. на суму
12 209 000,00 грн. стосовно зобов`язання виконати дії в межах справи №910/17743/18.
Враховуючи перемогу Товариства у суді першої інстанції та апеляції, Товариство вважає
90

ймовірність вирішення справи на користь Приватного
"Асфальтобетонний завод "АБ Столичний" достатньо високою.

акціонерного

товариства

Товариство вважає даний факт з низьким ризиком загрози щодо безперервної діяльності та
зменшення активів Товариства.
8.1.2. Оподаткування
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють
більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному
економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної
діяльності, у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці
керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити
додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових
інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку
керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під
податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами
протягом трьох років.
8.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної
нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути
реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості
Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу.
8.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони
Операції з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2020 р. та за рік, що закінчився наступні:
Реалізація
Адміністративні
Інші операційні
Фінансові
послуг та інші Закупки
витрати доходи/(витрати), доходи/(витрати),
надходження
чисті
чисті
тис.грн. тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
Інші
7 080
10 119
205
(2 293)
(2 268)
пов'язані
сторони
Всього
7 080
10 119
205
(2 293)
(2 268)
Операції з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2019 р. та за рік, що закінчився наступні:

Інші
пов'язані
сторони*
Всього

Реалізація
послуг та інші
надходження
тис.грн.
54
54

Адміністративні
Інші операційні
Фінансові
витрати доходи/(витрати), доходи/(витрати),
чисті
чисті
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
7
6
(3 140)
(737)

Закупки

7

6

(3 140)

(737)

Балансові залишки за операціями з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2020р. та за рік,
що закінчився представлені наступним чином:
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Інші
пов'язані
сторони
Всього*

Торгова та
Торгова та
інша
інша
дебіторська кредиторська
заборгованість заборгованість
тис.грн.
тис.грн.
13 270
961
13 270

961

Аванси
отримані

Кредити

Фінансова
оренда

тис.грн.
29

тис.грн.
-

тис.грн.
432

29

-

432

Балансові залишки за операціями з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2019р. та за рік,
що закінчився представлені наступним чином:

Інші
пов'язані
сторони *
Всього

Торгова та
Торгова та
інша
інша
дебіторська кредиторська
заборгованість заборгованість
тис.грн.
тис.грн.
148
-

148

-

Аванси
отримані

Кредити

Фінансова
оренда

тис.грн.
400

тис.грн.
3 883

тис.грн.
2 119

400

3 883

2 119

* Деякі суми, показані тут, не відповідають фінансовій звітності за 2019 рік, див Примітку 5.5.
Провідний управлінський персонал
Винагорода ключового управлінського персоналу складається із заробітної плати, премій та
інших короткострокових виплат працівникам
Заробітна плата ключовому управлінському персоналу протягом 2020 року склала 1 571 тис.
грн., а протягом 2019 року – 611 тис. грн.
8.3. Система управління ризиками
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість
чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу
суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь
точно передбачити неможливо.
8.3.1. Управління ризиком структури капіталу
Товариство здійснює управління своїм капіталом, щоб переконатися, що буде мати
можливість продовжувати діяльність у найближчому майбутньому і одночасно максимізувати
прибуток для акціонерів за рахунок оптимізації співвідношення залучених та власних коштів.
Керівництво Товариства переглядає структуру капіталу на регулярній основі. За результатами
даного аналізу, Товариство вживає заходів щодо збалансування структури капіталу шляхом
виплати дивідендів / розподілу прибутку / новими внесками до статутного капіталу, а також
випуском нових позикових коштів та погашення існуючої заборгованості.
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Основні ризики, пов’язані з фінансовими інструментами Товариства, є: валютний ризик,
кредитний ризик і ризик ліквідності. Загальна політика Товариства управління ризиками є
прагнення до мінімізації потенційних негативних наслідків цих ризиків на фінансові показники
.Товариство піддається різним видам ризиків, виникнення яких пов’язане із використанням
фінансових інструментів.
Головними видами ризиків є:
-

кредитний ризик

-

ризик ліквідності

-

ринковий ризик.

У цій примітці подано інформацію про вплив на Товариство кожного із зазначених вище
ризиків, її цілі, політику та процеси оцінки та управління ризиками, а також управління капіталом
Товариства.
8.3.2. Кредитний ризик
Кредитний ризик являє собою ризик фінансових збитків Товариства в разі недотримання
договірних зобов’язань за фінансовими інструментами з боку клієнтів або контрагентів. В
основному кредитний ризик пов'язаний з дебіторською заборгованістю Товариства її покупців та
замовників.
Керівництво несе повну відповідальність за створення системи управління ризиками та
контроль за її ефективністю.
Кредитний ризик являє собою ризик фінансових збитків Товариства в разі недотримання
договірних зобов’язань за фінансовими інструментами з боку клієнтів або контрагентів. В
основному кредитний ризик пов'язаний з дебіторською заборгованістю Товариства її покупців та
замовників.
Торгова та інша дебіторська заборгованість
Товариство проводить регулярну кредитну оцінку фінансового стану своїх клієнтів
Керівництвом постійно контролюється кредитний ризик на індивідуальній основі для всіх
основних клієнтів.
Максимальне значення кредитного ризику обмежене балансовою вартістю кожного
фінансового активу у звіті про фінансовий стан.
2020
2019
тис.грн.
тис.грн.
Фінансові активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
71 977
28 970
Торгова та інша дебіторська заборгованість
22 231
21 094
Всього :
94 208
50 064
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти, такі як поточні рахунки, які класифікуються як фінансові
активи, що оцінюються за амортизованою вартістю, також підлягають загальному підходу щодо
знецінення. Однак у зв'язку з тим, що кошти на поточному рахунку можуть бути сплачені на
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вимогу, то 12-місячні та очікувані збитки вимірюються таким же чином. Це означає, що очікувані
кредитні збитки будуть несуттєвими.
Керівництво вважає, що рівень кредитного ризику знаходиться на прийнятному рівні.
8.3.3. Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої зобов’язання по мірі
їх виникнення. Підхід Товариства до управління ліквідністю гарантує, наскільки це можливо, що у
Товариства завжди буде достатньо коштів, щоб розплатитися за своїми зобов’язаннями, як у
стабільній, так і в кризовій ситуації без отримання очікуваних збитків або отримання ризикових
збитків по діловій репутації Товариства.
Таблиця 1.Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі
очікуваних строків погашення за 2020 рік
Найменування статті

Активи
Грошові кошти та їх
еквіваленти
Передплати постачальникам
Торгова та інша
Дебіторська заборгованість
Резерв очікуваних
кредитних збитків по
торговій та іншій
дебіторській заборгованості
Торгова та інша
Дебіторська
заборгованість, чиста
Усього фінансових активів
Зобов’язання
Аванси отримані
Торгівельна та інша
кредиторська
заборгованість
Запозичення
Інші зобов’язання
Усього фінансових
зобов’язань
Чистий розрив ліквідності
на кінець дня 31 грудня
Сукупний розрив
ліквідності на кінець дня 31
грудня

На
вимогу
та
менше 1
міс.

Від 1
до 3
міс.

Від 3
до 6
міс.

Від 6
до 12
міс.

71 977

-

-

-

-

-

71 977

3 361

4 210

-

-

427

-

7 998

7 426 15 256

459

406

26 430

-

49 977

-

Від 1 Понад
року 5 років
до 5

(406) (26 430)

Усього

(451)

(459)

- (27 746)

7 426 14 804

-

-

-

-

22 231

82 764 19 014

-

-

427

-

102 206

4 030

4 516

391

170

866

-

9 973

412

2 456

5 302

814

1 365

-

10 349

4 442

1 230
8 202

5 693

4 905
5 889

10 811
13 042

-

15 716
1 230
37 268

78 322 10 812

(5 693) (5 889) (12 615)

-

64 938

78 322 89 134

83 441

-

-

77 552

64 938

Активи та зобов’язання Товариства відображені у вищенаведеній таблиці за справедливою
вартістю виходячи з очікуваних строків погашення за 2020 рік.
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Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що зміни ринкових показників, таких як курсів іноземних
валют, відсоткових ставок та цін на акцій можуть вплинути на прибуток Товариства чи вартість її
фінансових інструментів. Метою управління ринковим ризиком є його контроль у межах
прийнятних параметрів для оптимізації прибутку.
Відсотковий ризик
Зміни в процентних ставках перш за все прямо впливають на кредити та позики. Керівництво,
під час отримання нового кредиту приймає рішення про те, чи фіксована чи плаваюча ставка буде
найбільш вигідною для Товариства на весь розрахунковий період до терміну погашення
заборгованості.
Процентна ставка процентних фінансових інструментів Товариства станом на 31 грудня 2020 року
склала:

Інструменти з фіксованою ставкою:
Запозичення
Інструменти зі змінною ставкою:
Запозичення
Всього :

2020
тис.грн.
431

2019
тис.грн.
6 002

15 285
15 716

6 002

8.5. Події після Балансу
Подіями після звітної дати, які б вплинули на результати діяльності, керівництво Товариства
вважає збільшення ліміту кредитування згідно діючого кредитного договору та отримання
кредитних коштів в розмірі 4 366 000 (чотири мільйони триста шістдесят шість тисяч) гривень 00
копійок в березні 2021 року з терміном погашення до грудня 2023 року, також вплив суттєвих
наслідків глобальної пандемії COVID-19 на світову, в т.ч. українську економіку і великі фінансові
ринки - перебої з виробництвом і постачаннями, падіння продажів, виручки, продуктивності,
недоступність персоналу (в тому числі висококваліфікованого), труднощі або повна неможливість
залучення фінансування, затримка в реалізації планів на розширення, підвищена волатильність
фінансових інструментів, знецінення гривні.

Відповідно до статті 29 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” з
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), з урахуванням рішення Державної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 р.
Кабінет Міністрів України постановив установити з 12 березня 2020 р. до 24 квітня 2020 р. (та
продовжив адаптивний карантин до 01 листопада 2020 року) на всій території України карантин
(ПКМУ «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11 березня 2020 р. № 211).
Товариство не проводило коригування показників фінансової звітності за 2020 року, але
продовжує аналізувати унікальні обставини і ризики, з яким вона зіткнулася, щоб правильно
оцінити наслідки для фінансової звітності, а саме:
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•

оцінка запасів

• резерви під кредитні втрати
• визначення справедливої вартості
• порушення кредитних умов (що має на увазі, в тому числі, вплив на класифікацію
зобов'язань в якості довгострокових і короткострокових)
• безперервність діяльності
• управління ризиком ліквідності
• події після звітної дати
• зміна умов контрактів
• податкові наслідки
Ці події можуть суттєво вплинути на подальшу діяльність Товариства та її фінансові
результати, і наразі цей вплив неможливо достовірно оцінити.

Генеральний директор

____________________ Бабенко А.Ф.

Головний бухгалтер

____________________ Чепела К. В.
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XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською
фірмою)
1

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

2

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності

3

Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

4
5
6
7
8
9

Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "IНТЕРАУДИТ КРОУ"
4 - суб'єкти аудиторської діяльності,
які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової
звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес
30634365
01133, мiсто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСI
УКРАЇНКИ, будинок 10, квартира
61
2248
номер: №13-кя, дата: 31.01.2020
з 01.01.2020 по 31.12.2020
01 - немодифікована
Ми звертаємо увагу на те, що вплив
полiтичної та економiчної ситуацiї,
неможливо передбачити iз
достатньою вiрогiднiстю, i це може
суттєво вплинути на економiку
України та операцiйну дiяльнiсть
Товариства. Також, у зв'язку з
неможливiстю спрогнозувати
подальший перебiг подiй, визначити
заходи, якi буде застосовано
керiвництвом країни, термiни дiї
обмежувальних заходiв,
запроваджених внаслiдок впливу
пандемiї коронавiрусної хвороби
(Covid-19) ми не можемо достовiрно
оцiнити ефект впливу цих обставин
на дiяльнiсть Товариства, її
контрагентiв, економiчне
середовище в цiлому. а також на
фiнансову звiтнiсть Товариства за
рiк, що закiнчився 31 грудня 2020
року та на спроможнiсть
продовжувати дiяльнiсть у
подальшому. Нашу думку щодо
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10
11
12
13

Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

вказаного питання не було
модифiковано.
номер: 1037, дата: 15.10.2020
дата початку: 15.10.2020, дата
закінчення: 12.04.2021
08.04.2021
148 500,00

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
14 Текст аудиторського звіту
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська
фiрма "Iнтер-аудит Кроу" щодо рiчної фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ" за рiк, що закiнчився
31 грудня 2020 року № 1103/1 "08" квiтня 2021 року
м. Київ
Цей звiт адресується : ? Акцiонерам та керiвництву ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ" ?
Нацiональнiй
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Думка Ми провели аудит фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ
СТОЛИЧНИЙ" (далi - "Товариство"), що складається з Звiту про фiнансовий стан станом на
31 грудня 2020 року, Звiту про сукупний дохiд за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року, Звiту
про змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року, Звiту про рух
грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi,
включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. На нашу думку, фiнансова звiтнiсть,
що додається, вiдображає достовiрно, у всiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Товариства
станом на 31 грудня 2020 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що
закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
("МСФЗ") та вимог законодавства України щодо фiнансового звiтування. Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства
згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для
бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ), а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих
вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на те, що вплив полiтичної та економiчної ситуацiї, неможливо
передбачити iз достатньою вiрогiднiстю, i це може суттєво вплинути на економiку України та
операцiйну дiяльнiсть Товариства. Також, у зв'язку з неможливiстю спрогнозувати подальший
перебiг подiй, визначити заходи, якi буде застосовано керiвництвом країни, термiни дiї
обмежувальних заходiв, запроваджених внаслiдок впливу пандемiї коронавiрусної хвороби
(Covid-19) ми не можемо достовiрно оцiнити ефект впливу цих обставин на дiяльнiсть
Товариства, її контрагентiв, економiчне середовище в цiлому. а також на фiнансову звiтнiсть
Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року та на спроможнiсть продовжувати
дiяльнiсть у подальшому. Нашу думку щодо вказаного питання не було модифiковано.
Ключовi питання аудиту Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, iнформацiю щодо
яких слiд надати в нашому звiтi. Iнша iнформацiя 1. Аудит фiнансової звiтностi Товариства за
рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року був проведений ПАФ "АУДИТСЕРВIС". 16.04.2020
року незалежний аудитор висловив немодифiковану думку щодо даної фiнансової звiтностi.
2. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя
складається з iнформацiї, яка мiститься в звiтi про управлiння, що не є фiнансовою звiтнiстю
та нашим звiтом аудитора до неї. Очiкується, що звiт про управлiння буде наданим нам пiсля
дати цього звiту аудитора. Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу
iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої
iнформацiї. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є
ознайомитися з iншою iнформацiєю, зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи iснує
суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими
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знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить
суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї,
отриманої до дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї
iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Коли ми ознайомимося зi звiтом
про управлiння, якщо ми дiйдемо висновку, що в ньому iснує суттєве викривлення, нам
потрiбно повiдомити про це питання, тим, кого надiлено найвищими повноваженнями.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за
складання цiєї рiчної фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ) та за таку систему внутрiшнього контролю, яку
управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання рiчної
фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де
це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими
повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування
Товариства. Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi Виконуючи аудит
вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний
скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: iдентифiкуємо та
оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи
помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також
отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як
основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є
вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову,
пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього
контролю; - отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту,
для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення
думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; - оцiнюємо прийнятнiсть
застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв
iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; доходимо висновку щодо
прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть
дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв
робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд
значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми
доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути
увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або,
якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки
грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм
майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на
безперервнiй основi; оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової
звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть
операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного
вiдображення; отримуємо прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо
фiнансової iнформацiї суб'єктiв господарювання або господарської дiяльностi Товариства для
висловлення думки щодо фiнансової звiтностi. Ми також надаємо Наглядовiй Радi
твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм
про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають
на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
Ключовим партнером iз завдання з аудиту (партнером iз завдання), результатом якого є цей
звiт незалежного аудитора, є Годований Сергiй Миколайович. Партнер iз завдання з аудиту
АФ "Iнтер-аудит Кроу"
С.М.Годований
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Реєстрацiйний номер аудитора у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi №
100034. Генеральний директор АФ "Iнтер-аудит Кроу"
О.В. Денисюк ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "IНТЕР-АУДИТ КРОУ" код ЄДРПОУ - 30634365. 01133, мiсто
Київ, бульвар ЛЕСI УКРАЇНКИ, 10, оф.61 - мiсцезнаходження. 04073, м. Київ, проспект
Степана Бандери, 9 корпус 1В, оф.1-204, 1-205 - фактичне мiсце розташування. Реєстрацiйний
номер суб'єкта аудиторської дiяльностi у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської
дiяльностi № 2248. "08" квiтня 2021 року
м. Київ
ЗАЯВА КЕРIВНИЦТВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ За пiдготовку та
затвердження фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020р. Нижченаведена
заява, яка повинна розглядатися разом iз заявою про вiдповiдальнiсть незалежного аудитора,
представленою у звiтi незалежного аудитора на сторiнках 2-4, складена з метою розмежування
вiдповiдальностi керiвництва та незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ
СТОЛИЧНИЙ" (далi - "Товариство"), Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку
фiнансової звiтностi, що справедливо розкриває фiнансовий стан Товариства станом на 31
грудня 2020, а також фiнансовi результати дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни в капiталi
за рiк, що закiнчився на зазначену дату вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi ("МСФЗ"). Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi керiвництво несе
вiдповiдальнiсть за: вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку та їх
послiдовне застосування; - застосування обгрунтованих оцiнок i суджень; - дотримання
основ пiдготовки, з урахуванням будь-яких суттєвих вiдхилень, розкритих у фiнансовiй
звiтностi; - пiдготовку фiнансової звiтностi на основi принципу безперервностi дiяльностi,
якщо є доречним припущення, що Товариство буде продовжувати свою дiяльнiсть у
найближчому майбутньому. Товариство також несе вiдповiдальнiсть за:
розробку,
впровадження та забезпечення функцiонування ефективної i надiйної системи внутрiшнього
контролю Товариства; пiдтримання системи бухгалтерського облiку, що у будь-який
момент з точнiстю розкриває фiнансовий стан Товариства, та дає можливiсть переконатися,
що фiнансова звiтнiсть пiдготовлена до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi; ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до мiсцевого законодавства i стандартiв
бухгалтерського облiку тих юрисдикцiй, в яких працює Товариство; - прийняття заходiв у
межах своєї компетенцiї для захисту активiв Товариства; виявлення та попередження
фактiв шахрайства та iнших зловживань. Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня
2020 року затверджена до випуску 28 лютого 2021 року. Керiвник
Бабенко
А.Ф.
Головний бухгалтер
Чепела К.
В.
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XVI. Твердження щодо річної інформації
Генеральний директор Бабенко Артуро Франциско, який здiйснює управлiнськi функцiї та
пiдписує рiчну iнформацiю емiтента, стверджує про те, що, наскiльки це йому вiдомо, рiчна
фiнансова звiтнiсть за 2020 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що
вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв,
фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає
достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i
стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у
своїй господарськiй дiяльностi.
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XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом звітного періоду

Дата
виникнення
події

1
17.01.2020
20.01.2020
17.03.2020
23.04.2020
12.06.2020
24.06.2020
12.08.2020
17.09.2020
17.09.2020
06.07.2020

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2

Вид інформації

3
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції,
розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним
пороговому значенню пакета акцій
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції,
розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним
пороговому значенню пакета акцій
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції,
розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним
пороговому значенню пакета акцій
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних
паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції,
розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним
пороговому значенню пакета акцій
Відомості про зміни до статуту, пов’язані із зміною прав
акціонерів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про набуття прямо або опосередковано особою
(особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які
належать їй та її афілійованим особам, домінуючого
контрольного пакета акцій
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