
Титульний аркуш

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ МОНТАЖНЕ 
УПРАВЛIННЯ №24"

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

1. Повне найменування емітента

Голова правлiння Гуторов Сергій Петрович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

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)

за              рік2018
I. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс
6. Адреса електронної пошти

04715664
ПРОСПЕКТ ЛОБАНОВСЬКОГО, 96, Київ, 
03118

(04571) 4-21-73, 4-21-75
smy24@ukr.net

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Акціонерне товариство

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

24.04.2019

№ 8/04-19
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

8. Найменування, ідентифікаційний 
код юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи та номер 
свідоцтва про включення до Реєстру 
осіб, уповноважених надавати 
інформаційні послуги на фондовому 
ринку, особи, яка здійснює 
оприлюднення регульованої 
інформації від імені учасника 
фондового ринку

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, 
DR/00001/APA

Повідомлення розміщено на  
власному веб-сайті учасника 
фондового ринку

http://www.smu24.pat.ua/emitents/reports

(адреса сторінки)
24.04.2019

(дата)

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, 22.04.2019, 
б/н

© SMA 047156642018 р. 

mailto:smy24@ukr.net
http://www.smu24.pat.ua/emitents/reports


Зміст
1. Основні відомості про емітента. X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.

5. Інформація про рейтингове агентство.

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.

7. Судові справи емітента.

8. Штрафні санкції емітента.

9. Опис бізнесу. X

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

2) інформація про посадових осіб емітента; X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X

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

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X

2) інформація про розвиток емітента; X

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

X

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо 
страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції 
хеджування;

X

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику 
грошових потоків;

X

4) звіт про корпоративне управління:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;

X

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством 
вимоги;

X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X

інформація про наглядову раду; X

інформація про виконавчий орган; X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X

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

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

повноваження посадових осіб емітента. X
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу 
та/або класу належних їм акцій.

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, 
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає 
більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими 
акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною 
пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та 
обов'язків акціонерів (учасників).

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної 
пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
1) інформація про випуски акцій емітента; X

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.

X

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.

X

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); X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X

3) інформація про зобов'язання емітента; X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X

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

26. Інформація вчинення значних правочинів.

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 
обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність. X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента 
аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових 
цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
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33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого 
емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які 
здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом 
звітного періоду.

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.(до звіту) X

Інформація про одержані ліцензії не входить до складу річної інформації емітента (ПрАТ).
Інформація щодо посади корпоративного секретаря не входить до складу річної інформації емітента (ПрАТ).
Товариство не здійснювало рейтингової оцінки.
Емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
Позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на 
початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи, відсутні.
Емітент не сплачував у звітному році штрафні санкції.
Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не 
передбачені укладеними договорами.
Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента, що свтановлені 
згідно рішення суду, відсутні. Участь в голосуванні та участі в загальних зборах акціонерів не приймають 1469855 
простих акцій, через не відкриті рахунки в цінних паперах власниками акцій. Обмеження будуть зняті протягом 1 
робочого дня, з дня відкриття рахунку в цінних паперах їх власниками.
Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому 
значенню пакета акцій, у звітному році не було.
Осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною 
пороговому значенню пакета акцій, немає.
Осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, немає.
Товариство не здійснювало випуску облігацій.
Товариство не здійснювало випуску інших цінних паперів.
Товариство не здійснювало випуску похідниї цінних паперів.
Товариство не здійснювало випуску боргових цінних паперів.
Товариство не здійснювало придбання власних акцій протягом звітного року.
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Товариство не здійснювало випуску цільових облігацій.
Інших цінних паперів емітента, крім акцій, не має.
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, відсутні. Акціонери товариства вільно 
розпоряджаються належними їм акціями емітента.
Товариство не здійснювало виплати дивідендів. Рішення про нарахування та виплату дивідендів не приймалось.
Інформація не заповнена через те, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, 
добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів 
економічної діяльності.
Інформація не заповнена через те, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, 
добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів 
економічної діяльності.
Значних правочинів у звітному році не було.
У звітному році правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, не вчинялись.
Правочини із заінтересованістю у звітному році не вчинялись. У зв'язку із цим інформація про осіб, заінтересованих 
у вчиненні правочинів, відсутня.
Аудиторська перевірка фінансової звітності емітента за звітний період не проводилась.
Емітент не здійснював випуску боргових цінних паперів.
Акціонерні або корпоративні договори, акціонерами товаристваа не укладались.
Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над 
емітентом, відсутні.
Емітент не здійснював випуску іпотечних облігацій.
Емітент не здійснював випуску іпотечних облігацій.
Емітент не здійснював випуску іпотечних облігацій.
Емітент не здійснював випуску іпотечних облігацій.
Емітент не здійснював випуску іпотечних облігацій.
Емітент не здійснював випуску іпотечних облігацій.
Кредитні договора, права вимоги за якими забезпечені іпотеками, відсутні.
Емітент не здійснював випуску іпотечних сертифікатів.
Емітент не здійснював випуску іпотечних цінних паперів.
Емітент не створював ФОН.
Емітент не здійснював випуски сертифікатів ФОН.
Емітент не здійснював випуски сертифікатів ФОН.
Емітент не створював ФОН.
Правила ФОН відсутні, через те, що емітент не реєстрував ФОН.
Інша суттєва інформація відсутня.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ 
МОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №24"

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті
2) МФО банку

4) найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку

Публічне акціонерне товариство "Полтава-банк"

331489

Публічне акціонерне товариство комерційний 
банк "ПРАВЕКС-БАНК"

321983

3) поточний рахунок

6) поточний рахунок

26003143954002

2600200110077

42.21

42.91

55.90

Код за КВЕДНайменування виду діяльності
Будівництво трубопроводів

Діяльність інших засобів тимчасового розміщування

Будівництво водних споруд

4. Територія (область) м. Київ

13331200000000108

26.02.1997

1333324,00

2. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації

5. Статутний капітал (грн)

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

06. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі

07. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 
капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії

  1278. Середня кількість працівників (осіб)
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12.  Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:
ТОВ «Науково виробниче підприємство Український 
центр радіаційних технологій"

1) найменування

2) організаційно-правова форма

351890003) ідентифікаційний код юридичної особи
08623, Київська обл., Васильківський р-н. смт 
Калинівка, вул.Калинова, 2б

4) місцезнаходження

5) опис: Товариства має частку в статутному капіталі підприємства у розмірі 33,333%. Внесок 
було здійснено грошовими коштами в сумі 167 тис.грн. Інші активи Товариством до статутного 
капіталу не передавались. Товариство приймає участь в управлінні вказаною юридичною особою 
через участь у вищому органі управління та голосування підчас проведення загальних зборів 
учасників.

Товариство з обмеженою відповідальністю

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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18. Опис бізнесу

До складу ПрАТ "СМУ-24" входять: - основне будiвництво; - пiдсобно-допомiжне виробництво; - цех 
нестандартного обладнання; - ремонтно-механiчна майстерня; - електроцех; - обслуговуюче 
господарство; - склад; - транспортна колона. Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх 
періодів не було.

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб у звітному періоді не надходило.

Облікова політика ПрАТ "СМУ № 24" за 2018 рік затверджена наказом Голови Правління. Згідно цього 
наказу обумовлений порядок організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 
звітності, обліку активів товариства, його змінних, не змінних і адміністративних витрат та регістри 
бухгалтерського обліку. Протягом 2018 року Товариство згідно з вимогами чинного законодавства 
дотримувалось наступних принципів обліку: 
 автономності підприємства, за яким підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від 
власників; 
 періодичності, який припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання 
фінансової звітності; 
безперервності діяльності, який передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства, виходячи з 
припущення, що його діяльність триватиме далі; 
нарахування та відповідності доходів і витрат. При цьому доходи і витрати відображалися в обліку і 
звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей;
історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх 
виробництво та придбання; 
повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та 
потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
послідовності, який передбачає постійне (рік у рік) застосування підприємством обраної облікової 
політики; 
обачності, згідно з яким методи оцінки, які застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати 
заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства; 
єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства 
у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.
При складанні фінансової звітності встановити кордон істотності в розмірі 50 грн.
Основним засобом визнавати актив, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації), 
установлений засіданням виробничої комісії, більше року (або операційного циклу, якщо він більше року), 
а вартісна оцінка якого дорівнює сумі, що перевищує 5000 грн.
До малоцінних необоротних матеріальних активів відносити активи, відмінні від основних засобів (на 
підставі класифікації, поданої в пункті 5 П(С)БО 7 "Основні засоби" і пункті 4 цього наказу), вартісна 
оцінка яких дорівнює сумі, що не перевищує 5000 грн.
Установити такі методи нарахування амортизації для:
інших необоротних матеріальних активів - прямолінійний метод;
малоцінних необоротних активів і бібліотечних фондів - у розмірі 100%-вої їх вартості в першому місяці 
використання об'єкта;
предметів прокату - прямолінійний метод.

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Опис обраної облікової політики

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу по ПРАТ «СМУ№24» за 2018 рік 
становить 127 осіб, крім того 5 позаштатних працівників. Суттєвих змін фонду оплати праці за звітний 
період не відбулось. Спеціальна кдрова програма в товаристві не утворена, проте працівники товариства 
періодично беруть учать у спеціалізованих навчальних заходах.

Інформація про чисельність працівників

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.
Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств

Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами

© SMA 047156642018 р. 



Термін корисного використання нематеріальних активів встановлюється наказом по підприємству, за 
результатами місяця в якому такий нематеріальний актив введений в експлуатацію.
Застосовувати прямолінійний метод амортизації нематеріальних актив
Установити такі методи оцінки вибуття запасів:
при відпусканні запасів у виробництво - метод ФІФО 
при відпусканні товарів у реалізацію до фірмових магазинів - метод ціни продажу;
при відпусканні запасів у реалізацію - метод ФІФО

ПрАТ "СМУ-24" виконує зварювально-монтажнi роботи на будiвництвi магiстральних трубопроводiв та 
реконструкцiї нафто- та газопереробних пiдприємств. ПрАТ "СМУ-24" виконує будiвельно-монтажнi 
роботи на всiї територiї України.

Протягом останніх 5 років основні придбаннями активів були за наступними групами основних засобів:
МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ  - 672. 3тис.грн.

 ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ - 789.6 тис.грн
ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНIКА - 66,9 тис.грн.
Інструменти - 50,9 тисг.рн.

В бухгалтерському обліку основні засоби розбито на групи за принципами податкового кодексу України 
(далі - ПКУ), починаючи з 01.04.2011р. Строки корисного використання для обраних груп застосовуються 
не менше ніж визначено ПКУ (до балансової вартості на дату переходу): будівлі — не менше 20 років; 
машини та обладнання — 5 років; автомобілі — 5 років; інструменти, прилади та інвентар(меблі) — 4 
роки, комп'ютерна техніка — не менше 2 років. 
Товариство встановило нульову ліквідаційну вартість щодо об’єктів основних засобів.
Суттєвих змін вартості основних засобів у звітному році не було. У звітному році індексація основних 
засобів не проводилась. 
Загальний ступень зносу основних засобів товариства складає 57,78%. 
У звітному році Товариство придбало основних засобів на суму - 824 тис. грн.
Обмежень в користуванні основними засобами протягом року не виникало.
Орендованими основними засобами підприємство протягом 2018 року не користувалося. Машин, 
обладнання та транспортних засобів невиробничого призначення немає.
Підприємство застосовує прямолінійний метод амортизації основних засобів. Термін корисного їх 
використання встановлено для кожної окремої групи, та не суперечать Податковому кодексу України.
Первісна вартість основних засобів станом на 31 грудня 20187 року складає 21263тис.грн.
Залишкова вартість основних засобів станом на 31 грудня 2017 року складає 8977тис.грн.
Товариство не проводило операцій з передачі основних засобів у фінансову оренду.

Iстотними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства є: високi податки, дебiторська 
заборгованiсть та неплатежi (затримка платежів) замовників.

Переважно товариство фінансує свою діяльність за рахунок власних обігових коштів. В окремих випадках 
для фінансування діяльності залучаються короткострокові банківські кредити. Простроченої 
заборгованості за позичковими коштами немає.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Інформація про основні засоби емітента

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Станом на кінець звітного періоду товариство не має укладених але не виконаних договорів.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

ПрАТ "СМУ-24" планує продовжувати реконструкцію компресорної  станції  «Яготин» (розташована за 
адресою: Україна, Київська область, Яготинський р-н., село Ничипорівка, вул. Богдана Хмельницького, 
буд.40/5); Будівництво технологічної перемички між магістралями газопроводу "Єлець-Кременчук-Кривий 
ріг" та "Єлець-Курск-Диканька" на дільниці Сумського лінійного виробничого управління магістральних 
газопроводів.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
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Товариство не займаїться дослiдженнями та розробками.

ПрАТ "СМУ-24" не проходило процедуру отримання рейтингу оскiльки не пiдпадає пiд ознаки 
обов'язкового рейтингування. Iншої iнформацiї немає.

Інша інформація
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IV. Інформація про органи управління
Орган управління Структура Персональний склад

Загальні збори акціонерів Акціонери згідно реєстру 374 фізичних та юридичних осіб.

Наглядова рада Голова наглядової ради, Заступник 
Голови наглядової ради та член 
Наглядової ради.

Голова Наглядової ради - Скачко Володимир 
Олегович - представник акціонера ТОВ 
"КОМПАНІЯ ВІДОС"
Заступник Голови Наглядової ради - акціонер 
Печура Володимир Дмитрович
Член Наглядової ради - акціонер Бадаєв 
Геннадiй Борисович
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Правління Голова Правління та 6 членів правління Голова Правління Гуторов Сергій Петрович
Члени Правління: Недогон Андрій Георгійович, 
Скачко Людмила Вiталiївна, Ковальчук Лев 
Наумович, Бузяк Валентина Петрівна, Рогов 
Валентин Борисович, Гончарук Руслан Петрович
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1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
V. Інформація про посадових осіб емітента

1970

27
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
ПАТ  "Укргазвидобування", 30019775, начальник відділу газовидобування

9) опис:  Винагорода в грошовій (крім заробітної плати) та в натуральній формах посадовій особі 
емітента не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру її заробітної 
плати. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Попередні посади: член Наглядової ради ПАТ "СМУ №24".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Вища, Донецький державний університет, фінанси і кредит

Скачко Володимир Олегович

Голова Наглядової ради - представник акціонера ТОВ 
"КОМПАНІЯ ВІДОС"
фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

28.04.2017  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

--------------------

1959

36
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
ТОВ ВКФ "Укрєвроiнвест", 31870182, генеральний директор

9) опис:  Винагорода в грошовій (крім заробітної плати) та в натуральній формах посадовій особі 
емітента не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру її заробітної 
плати.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Попередні посади: член Наглядової ради ПАТ "СМУ №24".

Вища, Харкiвське воєнно-авiацiйне командне училище 
зв'язку, iнженер ЕРПС

Печура Володимир Дмитрович

Член Наглядової ради - Заступник Голови Наглядової ради - 
акціонер
фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

28.04.2017  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):
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Посадова особа займає посаду директора в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО - КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРЄВРОІНВЕСТ" (08200, 
Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ МІНЕРАЛЬНА, будинок 1. код 31870182), а також Голова 
Наглядової ради в ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПРОМТЕХНОЛОГІЯ" 
(01010, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 11А, офіс 54. код 32556362).
--------------------

1957

28
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
ТОВ "УКРГОСП ТРЕЙД", 42421114,  заступник директора з комерцiйних питань

9) опис:  Винагорода в грошовій (крім заробітної плати) та в натуральній формах посадовій особі 
емітента не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру її заробітної 
плати. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Попередні посади: член Наглядової ради ПАТ "СМУ №24".
Посадова особа займає посаду Голови Правління в ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВІ "ПРОМТЕХНОЛОГІЯ" (01010, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 11А, 
офіс 54. код 32556362).

Вища, Київський iнженерно-будiвельний iнститут, юрист

Бадаєв Геннадiй Борисович

Член Наглядової ради - акціонер

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

28.04.2017  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

--------------------

1965

32
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
ПАТ "СМУ-24", 04715664, головний інженер

Вища, Московський державний відкритий університет, 
інженер-механік

Гуторов Сергій Петрович

Голова Правління

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:
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9) опис:  Винагорода в грошовій (крім заробітної плати) та в натуральній формах посадовій особі 
емітента не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру її заробітної 
плати. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Попередні посади: Голова Правління ПАТ "СМУ №24".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

28.04.2017  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

--------------------

1969

24
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
ЗАТ "Інтербудмонтаж", 30963768, механік

9) опис:  Винагорода в грошовій (крім заробітної плати) та в натуральній формах посадовій особі 
емітента не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру її заробітної 
плати. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Попередні посади: член Правління ПАТ "СМУ №24".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Середня спеціальна. Білоцерківський технікум м'ясної та 
молочної промисловості, інженер механік

Недогон Андрій Георгійович

Член Правління

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

28.04.2017  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

--------------------

1948

51
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
ЗАТ "Валентин", 24641614, заступник директора з економiки

Вища, Донецький iнститут Радянської торгiвлi, банківська 
справа

Скачко Людмила Вiталiївна

Член Правління

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:
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9) опис:  Винагорода в грошовій (крім заробітної плати) та в натуральній формах посадовій особі 
емітента не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру її заробітної 
плати. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Попередні посади: член Правління ПАТ "СМУ №24".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

28.04.2017  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

--------------------

1952

47
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ ЗАВОД 
ХОЛОДИЛЬНИКІВ", 25958253, старший майстер

9) опис:  Винагорода в грошовій (крім заробітної плати) та в натуральній формах посадовій особі 
емітента не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру її заробітної 
плати.
Попередні посади: член Правління ПАТ "СМУ №24".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Середня спецiальна, Володимир-Волинський технiкум 
мелiорацiї i механiзацiї сiльського господарства, технiк-
механiк

Ковальчук Лев Наумович

Член Правління

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

28.04.2017  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

--------------------

1962

38
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 

Вища, Київський економічний інститут ім. Короченка, 
економіст

Бузяк Валентина Петрівна

член Правління - Головний бухгалтер

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:
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ВКП "Рона", 37927878, бухгалтер

9) опис:  Винагорода в грошовій (крім заробітної плати) та в натуральній формах посадовій особі 
емітента не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру її заробітної 
плати. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Попередні посади: член Правління - головний бухгалтер ПАТ "СМУ №24".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

28.04.2017  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

--------------------

1958

41
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
ПАТ «СМУ №24», 04715664, Заступник голови правління з охорони праці

9) опис:  Винагорода в грошовій (крім заробітної плати) та в натуральній формах посадовій особі 
емітента не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру її заробітної 
плати. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Попередні посади:  заступник голови правління з охорони праці ПАТ «СМУ №24»
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

вища, Київське вище військове авіаційне інженерне 
училище, інженер

Рогов Валентин Борисович

Член Правління

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

28.04.2017  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

--------------------

1972

22
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 

вища, Івано-Франківський державний технічний університет, 
інженер

Гончарук Руслан Петрович

Член Правління

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:
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ПАТ «СМУ №24», 04715664, Заступник голови правління з виробництва

9) опис:  Винагорода в грошовій (крім заробітної плати) та в натуральній формах посадовій особі 
емітента не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру її заробітної 
плати. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Попередні посади: заступник голови правління з виробництва ПАТ «СМУ №24»
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

28.04.2017  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

--------------------

1948

51
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
ВАТ "СМУ -24", 04715664, бухгалтер

9) опис:  Винагорода в грошовій (крім заробітної плати) та в натуральній формах посадовій особі 
емітента не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру її заробітної 
плати. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Попередні посади: член ревізійної комісії ПАТ «СМУ №24»
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

середня - спеціальна,Київський технікум легкої 
промисловості, бухгалтер

Соколянська Віра Олексіївна

Голова Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

28.04.2017  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

--------------------

1955

47
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 

середня - спеціальна, Київський технікум радіоелектроніки, 
інженер

Біркіна Світлана Михайлівна

Член Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:
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ВАТ "СМУ -24", 04715664, інспектор відділу кадрів

9) опис:  Винагорода в грошовій (крім заробітної плати) та в натуральній формах посадовій особі 
емітента не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру її заробітної 
плати. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Попередні посади: член ревізійної комісії ПАТ «СМУ №24»
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

28.04.2017  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

--------------------

1984

12
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
ПАТ «СМУ №24», 04715664, заст. начальника відділу ВТВ

9) опис:  Винагорода в грошовій (крім заробітної плати) та в натуральній формах посадовій особі 
емітента не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру її заробітної 
плати. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Попередні посади: заст. Начальника відділу ВТВ ПАТ «СМУ №24»
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

вища, Донбаський державний технічний університет, 
інженер будівельник

Єлісєєва Яна Петрівна

Член Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

28.04.2017  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

--------------------
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником 
акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 
юридичної особи

Кількість
 акцій 
(шт.)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

прості 
іменні

привілейо-
вані іменні

Кількість за типами акційПосада
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

2 4 5 6 71 3

Печура Володимир 
Дмитрович

412480 7,734 412480 0Член Наглядової 
ради - Заступник 
Голови Наглядової 
ради

фізична особа

Бадаєв Геннадiй 
Борисович

333756 6,258 333756 0Член Наглядової ради фізична особа

Усього: 746236 13,992 746236 0
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Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Ідентифікацій
ний код 
юридичної 
особи 

засновника 
та/або 
учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 
загальної 
кількості)

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КОМПАНІЯ ВІДОС"

39849404 ПРОСПЕКТ ЛОБАНОВСЬКОГО, будинок 
96, м.Київ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М. 
КИЄВА, 03118, Україна

54,903

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 
загальної 
кількості)

54,903Усього:
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

Беручи до уваги внутрішнє та зовнішнє середовище діяльності Товариства, менеджментом Товариства 
визначені сильні та слабкі сторони діяльності й обрані нові песпективні напрями діяльності. За 
результатами проведеного дослідження здійснено SWОТ-аналіз діяльності Товариства (табл. 1). 

Таблиця 1
SWОТ-аналіз діяльності Товариства

 Сильні сторони
 1.Фінансову стійкість та надійність
 2.Тривале й успішне перебування на ринку
 3.Обмежена кількість товариств з пропозицією даного виду послуг
 4.Широкий спектр та унікальність послуг
 5.Наявність сертифікації послуг
 6.Високий рівень якості виконуваних робіт
 7.Конкурентний рівень цін 
 8.Сучасний рівень технології та обладнання 
 9.Високий рівень продуктивності
 10.Відповідність робіт світовим стандартам якості
 11.Широка географія надання послуг (виконання робіт за межами країни)
 12.Схвалення та підтимка ініціатив робітників.

  Можливості
 1.Диверсифікація виробництва та послуг
 2.Вихід на інші міжнародні ринки (а саме на ринки країн, що стрімко розвиваються)
 3.Стабілізація економіки України
 4.Посилення контролю якості 
 5.Створення відділу маркетингу й PR та його укомплектування кваліфікованими співробітниками
  6.Поліпшення інвестиційного клімату в країні задля можливого залучення іноземних інвестицій.

Слабкі сторони
 1.Вимушене здорожчання цін на послуги (роботи) через зростання цін на матеріали
 2.Зміна керівництва
 3.Відсутність відділу PR та маркетингу
 4.Слабка програма просування послуг (робіт) Товариства.

Загрози
 1.Зростання цін на матеріали
 2.Динаміка зростання цін на сировину перевищує динаміку зростання цін на роботи (послуги) Товариства
 3.Стрімке виникнення компаній-конкурентів, що демпінгують за рахунок нізької якості послуг
 4.Підвищення курсу долара (євро)
 5.Погіршення інвестиційного клімату країни й відтік інвестицій.

З наведеної таблиці 1, менеджмент Товариства вважає, що Товариство має досить позитивну динаміку 
подальшого розвитку й зросту, але існує також ряд внутрішніх недоліків, які поступово необхідно усунути, 
та об’єктивних зовнішніх загроз.

В умовах підвищення значущості споживачів, розвитку концепції маркетингових відносин, посилення 
підприємницької уваги щодо суспільства назріла необхідність використання нових підходів до управління 
діяльністю Товариством із залученням успішного міжнародного досвіду управління. Для цього потрібно 
розробити і дотримуватись чіткого стратегічного плану розвитку із впровадження маркетингових програм. 
Однією з основних задач маркетингу є встановлення максимально можливої планомірності та 
пропорційності в діяльності Товариства, зменшення невизначеності й ризику в господарській діяльності, 
забезпечення концентрації ресурсів на обраних пріоритетних напрямах.

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Приватне акціонерне товариство "Спеціалізоване монтажне управління № 24" утворене 12 березня 1969 
року - одне з небагатьох провідних підрядних організацій нафтогазового комплексу, що зуміли в роки 
кризи зберегти свої технічні і трудові ресурси. ПрАТ "СМУ №24" має необхідний потенціал і ліцензії для 

2. Інформація про розвиток емітента
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виконання своїми силами будь-яких інвестиційних проектів "під ключ": 
- функцій генерального підрядника; 
- будівництва магістральних і промислових газонафтопроводів, а також капітальних ремонтів; 
- монтажу технологічного устаткування; 
- контроль стиків; 
- будівництво і монтаж устаткування котельних; 
- внутрішні і зовнішні комунальні мережі; 
- компресорні станції; 
- підземні сховища газу; 
- виготовлення металевих виробів; 
- виготовлення котлів.

Власниками ПрАТ "СМУ №24" є фізичні особи у кількості 363 особи з кількістю 2 193 996 акцій, які 
складають 41,1 % від загальної кількості цінних паперів. На 12 юридичних осіб зареєстровано 3 139 300 
шт. або 58,9% . Основним власником приватного акціонерного товариства "Спеціалізоване монтажне 
управління №24" являється ТОВ "ВІДОС" з кількістю акцій 2928141 на суму 732035,0 грн 

Організаційна структура ПрАТ "СМУ №24" складається з : 
- адміністративного апарату; 
- бухгалтерії;
- виробничого відділу; 
- відділу головного механіка; 
- відділу головного енергетика; 
- відділу постачання; 
- загального відділу; 
- польової випробувальної лабораторії; 
- цехи по виготовленню нестандартного устаткування; 
- лінійного персоналу.

За 2018 рік активи балансу зросли в порівнянні з 2017 роком на 11,1% і склали 132996,0 тис.грн. тис.грн. 
Кредиторська заборгованість склала 115542,0 тис, грн. Дебіторська заборгованість склала 75768,0 тис.грн. 
За станом на 31.12.2018г. повністю погашений кредит банку в сумі 14966 тис.грн. і сплачені векселі в сумі 
2501 тис.грн., відсутня заборгованість по платежах до бюджету. 
У звітному році, в порівнянні з минулим, значно покращав коефіцієнт абсолютної ліквідності. Так, на 
31.12.2018 р. коефіцієнт абсолютної ліквідності склав - 0,05 (6811/132996) при нормативному значенні 
(0,25-0,5) це свідчить про те, що підприємство має можливість погасити свої зобов'язання, без загрози 
порушення структури капіталу.

В цілому за 2018 рік об'єм виконуваних робіт склав 204386,0 тис.грн. Собівартість реалізованих робіт 
склала 195822,0 тис.грн. Прибуток від реалізації робіт, послуг за 2018 рік склала 8564,0 тис.грн. Інші 
операційні доходи склали 3840 тис.грн. Інші операційні витрати склали 3661 тис.грн. Адміністративні 
витрати склали 8578,0 тис.грн. Чистий фінансовий результат від операційної діяльності склав 165,0 
тис.грн. 
У звітному році управління завершувало роботи на об'єктах початих в 2017 році, а саме : 
- реконструкція газорозподільчої станції "Здолбунів" замовник Укртрансгаз кошторисною вартістю 116 
153,27тис.гр.; 
- реконструкції газорозподільної станції "Іванків" кошторисною вартістю 94 575,9 тис.грн. 
Завершені роботи на об'єктах ГПУ Полтавагазвидобування: 
- обв'язування Валюхівського-2 вузол обліку газу дог. кошторисною вартістю - 40500,0 тис.грн.;
- будівництво міжпромислового газопроводу, підключення від Валюхівського УКПГ кошторисною 
вартістю 5 500,0 тис.грн.; 
- технічне переоснащення факельного господарства Абозивської УКПГ кошторисною вартістю 496,7 
тис.грн.; 
- технічне переоснащення Тимофеевской УКПГ кошторисною вартістю 359,4 тис.грн.; 
- технічне переоснащення вузлів обліку газу ВРГ "В.Балка", "Опішнянської", "ВРГ Човнофедорівка" 
Солохівської УКПГ, "ВРГ Розпашнянської УКРГ", "Потічанської УКПГ Лиманського ГКР", "Абозівській 
УКПГ Абозівського ГКР", "Тимофіївської УКПГ Тимофіївського НГКР".
Планом робіт на 2019 рік передбачається продовжити роботи початі в 2017 році з об'ємом робіт в сумі 74 
770,4 тис.грн., тому числі: 
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Ринковий ризик
Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть 
знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало 
валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість 
фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані 
факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти 
ринку. Процентних фінансових зобов’язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання 
процентних ставок, оскільки не має кредитів.

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків

- реконструкція компресорної станції "Панів" магістрального газопроводу "Союз" із залишком 
кошторисної вартості в сумі 40 471,5 тис.грн; 
- реконструкція технічною обв'язки свердловин №79, 80, 81, 82 МСП-112 Стрилковова АР, Азовське море 
территориальніе воді Украині залишком кошторисної вартості в сумі 1344,3 тис.грн.; - "Очисні споруди з 
використанням новітніх станцій очищення стічних вод державної встанови "Селидівська виправна колонія 
(№82 ) " в смт. Гостре Донецької області" із залишком кошторисної вартості в сумі 9 448,27 тис.грн.; - 
Капітальний ремонт "Водозахисної дамби" на р.Черемош із залишком кошторисної вартості в сумі 7 
649,26 тис.грн.
- "Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець-Кременчук-Кривий Ріг 
та Єлець-Курськ-Диканька в Сумському лінійному виробничому управлінні магістральних газопроводів" 
із залишком кошторисної вартості в сумі 14034,56 тис.грн.; 
- облаштування Капилівського ГКР. Технічне переоснащення Копилівської ТДПУ блоком осушування 
газу" " із залишком кошторисної вартості в сумі 1 822,4 тис.грн. Крім того, в поточному році виграний 
тендер і укладений договір на реконструкцію комресорної станції "Яготин" розташованої за адресою: 
Київська обл. Яготинський р-он, село Ниципорівка з об'ємом робіт в сумі 755 925,3 тис.грн. Введення в 
експлуатацію цього об'єкту передбачається серпні 2020 року. Для виконання перелічених вище об'єктів 
управління розташовує як трудовими так і матеріальними ресурсами.

Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів у звітному році не 
укладалось.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та 
управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього 
контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

 1)бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
 2)бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
 3)аудит, контроль,    ревізія     (перевірка     документів,     перевірка     вірності  арифметичних 

розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне 
опитування персоналу, підтвердження і простежування).
Всі  перераховані  вище  методи  становлять  єдину  систему  і  використовуються  в  цілях управління 
підприємством.
Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові 
ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.
Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові 
кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим 
ризикам:
 •ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.
Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
 •ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов’язань з причини недостатності 

(дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої 
активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
 •кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов’язань 
контрагентами (дебіторами).

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, 
у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 
використовуються операції хеджування
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Ризик втрати ліквідності
Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання 
зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому 
обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. 
Підприємство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими 
фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
 
Кредитний ризик
Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент
- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик 
регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою 
аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими 
та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. 
Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви 
під знецінення за необхідності.
Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:
 –нестабільність, суперечливість законодавства;
 –непередбачені дії державних органів;
 –нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
 –непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
 –непередбачені дії конкурентів.
Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з 
мінімазації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Згідно Статуту Товариства, рішення про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління 
віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів. Враховуючи те, що Товариство є приватним 
акціонерним товариством, акції якого не включені до біржового реєстру жодної з фондових бірж та не 
мають обігу на них, а також беручи до уваги, що Товариство не має наметі залучати сторонні інвестиції, в 
т.ч. іноземні, у найближчі 3 роки, станом на кінець звітного періоду рішення про затвердження принципів 
(кодексу) корпоративного управління не приймалось. Таким чином Товариство не має власного кодексу 
корпоративного управління.

Товариство також не використовує кодекси корпоративного управління жодної з фондових бірж та будь-
яких об'єднань юридичних осіб. При прийнятті рішень органами управління, захисту прав, законних 
інтересів акціонерів, а також стосовно інших питань, що входять до сфери дії принципів корпоративного 
управління, Товариство керується діючим законодавством України та затвердженими внутрішніми 
документами (положеннями) Товариства.

Випадків особливої практики, що мала місце в діяльності Товариства понад визначені законодавством 
вимоги, не було.

Емтент не має кодексу корпоративного 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

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені 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 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

4. Звіт про корпоративне управління:
1) Посилання на:

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

12.11.2018

95,11

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %

чергові позачергові

X
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95,11Кворум зборів, %

Опис: Рішення про проведення загальних зборів акціонерів прийнято Наглядовою радою товариства. Інші особи не 
надавали свої пропозиції, щодо включення нових питань та/або проектів рішень до порядку денного.

Порядок денний:
1. Про обрання Лічильної комісії Позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства.
Вирішили:
Обрати до складу Лічильної комісії Позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства: Сіротіна О.В.; Сергієнко 
С.В.; Бердичевського О.В.

 2.Про обрання голови та секретаря Загальних Зборів Акціонерів Товариства.
Вирішили:
Обрати Головою Позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства, проведення якого призначено на 
12.11.2018, Печуру В.Д.;
Обрати Секретарем Позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства Бердичевського О.В.;

 3.Про підтвердження повноважень Голови правління Товариства.
Вирішили:
Підтвердити повноваження Голови правління Товариства Гуторова Сергія Петровича, обраного 28 квітня 2017 року 
Річними Загальними зборами акціонерів Товариства.

 4.Про підтвердження зміни місцезнаходження Товариства.
Вирішили:
Підтвердити зміну місцезнаходження Товариства на 03186 м. Київ, просп. Лобановського, 96.

 5.Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів та уповноваження Голови правління на їх затвердження.
Вирішили:
Попередньо схвалити значні правочини, що можуть вчинятися Товариством у період з «15» жовтня 2018 року по 
«15» жовтня 2019 року, в тому числі з АТ «Полтава-банк» на його умовах, а саме: договори про надання банківських 
гарантій, кредитні договори на суму до 50 000 000,00 грн. (п’ятдесяти мільйонів гривень 00 коп.) з процентною 
ставкою за користування до 25% річних, іпотечні договори на суму до 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 
коп.) кожний, договори застави на суму до 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 коп.) кожний, без 
обмеження кількості таких правочинів. Уповноважити Голову правління на підписання всіх вищевказаних договорів 
та супровідних документів, необхідних для їх укладення та виконання без жодних обмежень щодо умов та обставин.
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20.04.2018

95,11

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %

Опис: Рішення про проведення загальних зборів акціонерів прийнято Наглядовою радою товариства. Інші особи не 
надавали свої пропозиції, щодо включення нових питань та/або проектів рішень до порядку денного.

Порядок денний:
1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства.
Вирішили:
Обрати до складу Лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства:
Сіротіна О.В.; Сергієнко С.В.; Бердичевського О.В.
 
2. Про обрання голови та секретаря Загальних Зборів Акціонерів Товариства.
Вирішили:
Обрати Головою річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства, проведення якого призначено на 20.04.2018, 
Печуру В.Д.;
Обрати Секретарем річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства Бердичевського О.В.;
 
3. Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2017 рік.
Вирішили:
Взяти до відома звіт Наглядової Ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2017 рік.
 
4. Про розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2017 рік.
Вирішили:
Взяти до відома звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2017 рік.
 
5. Про розгляд і затвердження звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.
Вирішили:
Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2017 рік.
 
6. Про затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2017 рік, розподіл прибутку за 2017 рік.
Вирішили:
Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2017 рік.
Прибуток звітного 2017 року в сумі 283 тис.грн. віднести на розвиток виробництва.

7. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів та уповноваження Голови правління на їх затвердження.
Вирішили: 
Попередньо схвалити та надати повноваження Голові правління на укладення значних правочинів, які можуть 
вчинятись акціонерним товариством протягом року до 30 квітня 2019 року включно у ході поточної діяльності, 
якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25% вартості активів 
товариства, а саме: договір купівлі-продажу готової продукції, договір поставки продукції, договір про надання 
послуг, договір комісії готової продукції, договір підряду, договір субпідряду, договір купівлі-продажу цінних 
паперів, договір про надання гарантії,  договір про відкриття кредитної лінії, інших документів включаючи, але не 
обмежуючись підписанням документів, необхідних для участі у тендері на укладання такого правочину, та інші 
правочини. Ціна правочину не може перевищувати 999 999 999 999,00 грн.

X

чергові позачергові
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X

Інші особи не здійснювали контроль за реєстрацією акціонерів.

X

Іншиго способу голосування на загальних зборах не використовувалось.

На останніх позачергових загальних зборах акціонерів, які проводились у 2018р., приймалось 
рішення про попереднє схвалення вчинення значних правочинів та уповноваження Голови 
правління на їх затвердження.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери

Інше (зазначити)

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах (за наявності контролю)?

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше (зазначити)

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Реорганізація

Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Інше (зазначити)

  Так  Ні

X

 Так  Ні 
X
X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X
X
X
X

Депозитарна установа X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
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X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Наглядова рада

Ревізійна комісія (ревізор)

 Так  Ні 

X
Виконавчий орган X

ніАкціонери (акціонер), які (який) на 
день подання вимоги сукупно є 
власниками (власником) 10 і більше 
відсотків простих акцій товариства

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
Річні загальні збори акціонерів у звітному році відбулись.

інша інформація відсутняІнше (зазначити)

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
Позачергові загальні збори акціонерів, які скликались у звітному році, відбулись.

У звітному році було проведено 10 засідань Наглядової ради, на яких приймались рішення щодо 
організації скликання чергових загальних зборів акціонерів, затверджувались пропозиції загальним зборам 
щодо проектів рішень з питань, які виносились на голосування.

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

2
1
0

Склад наглядової ради (за наявності)

Членів наглядової ради - акціонерів
Членів наглядової ради - представників акціонерів
Членів наглядової ради - незалежних директорів

З питань аудиту
З питань призначень
З винагород

Кількість 
осіб

 

X
X
X

В складі наглядової ради не створювались профільні комітети.Інше (зазначити)

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, 
а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради
В складі наглядової ради не створювались профільні комітети.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
 Так Ні

В складі наглядової ради не створювались профільні комітети.

Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член

Так Ні
Скачко Володимир Олегович Голова Наглядової ради - представник 

акціонера ТОВ "КОМПАНІЯ ВІДОС"
X

Опис: д/н
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X

Сума винагороди членів наглядової ради визначена в контрактах, які укладено з кожним з них.

X

X

Інші вимоги до кандидатів до складу Наглядової ради відсутні.

X

Кожен з членів наглядової ради має змогу ознайомитись зі своїми правами та обов'язками, 
звернувшись до юридичної служби товариства.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (зазначити)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 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)

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та 
обов'язками?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 
нового члена
Інше (зазначити)

 Так Ні

X
X
X

 Так Ні

X

X
X
X

 Так Ні
X

X

X

Чи проводилися засідання наглядової ради?
Загальний опис прийнятих на них рішень: У звітному році на засіданнях Наглядової ради приймались рішення щодо 
організації скликання та проведення загальних зборів акціонерів, а також здіснювався контроль за укладанням 
товариством значних правочинів.

Печура Володимир Дмитрович Заступник Голови Наглядової ради - акціонер X

Опис: д/н
Бадаєв Геннадiй Борисович Член Наглядової ради - акціонер X

Опис: д/н

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки

Гуторов Сергій Петрович - Голова Правління Повноваження та обов'язки посадової особи визначені © SMA 047156642018 р. 



Статутом, внутрішнім Положенням "Про Правління" та 
контрактом укладеним з посадовою особою.
Голова Правління без довіреності педставляє товариство 
перед третіми особами, укладає контракти в межах сум 
визначених в Статуті, видає довіреності, вчиняє інші 
юридично значущі дії.

Опис: У звітному році посадова особа не одержувала від Товариства винагороди, в тому числі в натуральній формі, 
крім виплати заробітної плати, у розмірі згідно штатного розпису. Згоди на розкриття інформації щодо розміру 
посадового окладу, посадовою особою не надано. У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та 
посадові злочини.
Недогон Андрій Георгійович - член Правління Приймає участь в засіданнях Правління та вмежах 

повноважень визначених Положенням про Правління 
приймає рішення. Також представляє товариство у 
відносинах з третіми особами, в межах довіреностей 
виданих Головою Правління.

Опис: У звітному році посадова особа не одержувала від Товариства винагороди, в тому числі в натуральній формі, 
крім виплати заробітної плати, у розмірі згідно штатного розпису. Згоди на розкриття інформації щодо розміру 
посадового окладу, посадовою особою не надано. У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та 
посадові злочини.
Скачко Людмила Вiталiївна - Член Правління Приймає участь в засіданнях Правління та вмежах 

повноважень визначених Положенням про Правління 
приймає рішення. Також представляє товариство у 
відносинах з третіми особами, в межах довіреностей 
виданих Головою Правління.

Опис: У звітному році посадова особа не одержувала від Товариства винагороди, в тому числі в натуральній формі, 
крім виплати заробітної плати, у розмірі згідно штатного розпису. Згоди на розкриття інформації щодо розміру 
посадового окладу, посадовою особою не надано. У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та 
посадові злочини.
Ковальчук Лев Наумович - Член Правління Приймає участь в засіданнях Правління та вмежах 

повноважень визначених Положенням про Правління 
приймає рішення. Також представляє товариство у 
відносинах з третіми особами, в межах довіреностей 
виданих Головою Правління.

Опис: У звітному році посадова особа не одержувала від Товариства винагороди, в тому числі в натуральній формі, 
крім виплати заробітної плати, у розмірі згідно штатного розпису. Згоди на розкриття інформації щодо розміру 
посадового окладу, посадовою особою не надано. У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та 
посадові злочини.
Бузяк Валентина Петрівна - член Правління - 
Головний бухгалтер

Приймає участь в засіданнях Правління та вмежах 
повноважень визначених Положенням про Правління 
приймає рішення. Також представляє товариство у 
відносинах з третіми особами, в межах довіреностей 
виданих Головою Правління. Посадова особа також обіймає 
посаду Головного бухгалтера, та відповідає за організацію 
бухгалтерського обліку, нарахування та сплату податків та 
інших обов'язкових платежів.

Опис: У звітному році посадова особа не одержувала від Товариства винагороди, в тому числі в натуральній формі, 
крім виплати заробітної плати, у розмірі згідно штатного розпису. Згоди на розкриття інформації щодо розміру 
посадового окладу, посадовою особою не надано. У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та 
посадові злочини.
Рогов Валентин Борисович - Член Правління Приймає участь в засіданнях Правління та вмежах 

повноважень визначених Положенням про Правління 
приймає рішення. Також представляє товариство у 
відносинах з третіми особами, в межах довіреностей 
виданих Головою Правління.

Опис: У звітному році посадова особа не одержувала від Товариства винагороди, в тому числі в натуральній формі, 
крім виплати заробітної плати, у розмірі згідно штатного розпису. Згоди на розкриття інформації щодо розміру 
посадового окладу, посадовою особою не надано. У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та 
посадові злочини.
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так
так
так

ні

так

так

ні

так

ні

так
так

ні
ні

ні
ні
ні

так

ні

ні

так

ні

так

ні
ні

так
ні

ні
ні
ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні
ні

ні
ні

ні
ні
ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні
ні

ні
ні

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?

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

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

Загальні 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий 
орган

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу

 

так

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного 
товариства? (так/ні)
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)

X
X
X

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган

 Так Ні

так, створено ревізійну 
комісію

1

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії __________ осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? __________

3

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента

Гончарук Руслан Петрович - Член Правління Приймає участь в засіданнях Правління та вмежах 
повноважень визначених Положенням про Правління 
приймає рішення. Також представляє товариство у 
відносинах з третіми особами, в межах довіреностей 
виданих Головою Правління.

Опис: У звітному році посадова особа не одержувала від Товариства винагороди, в тому числі в натуральній формі, 
крім виплати заробітної плати, у розмірі згідно штатного розпису. Згоди на розкриття інформації щодо розміру 
посадового окладу, посадовою особою не надано. У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та 
посадові злочини.
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X

X

Інші внутрішні положення з корпоративного управління, в товаристві не затверджувались.

так

ні

ні

ні
ні

ні

так

так

так

ні
ні

ні

так

ні

ні

так
так

ні

так

ні

так

так
так

ні

так

ні

так

так
так

ні

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація 

розповсюджується 
на загальних 
зборах

Інформація 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних Національної 
комісії з цінних 

паперів та фондового 
ринку про ринок 
цінних паперів або 
через особу, яка 

провадить діяльність 
з оприлюднення 
регульованої 

інформації від імені 
учасників фондового 

ринку

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 
товаристві

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера

Інформація 
розміщується 
на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства

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

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства

X

X
X

так

X

X

д/в

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності? (так/ні)
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (зазначити)

 Так Ні
X
X

X

 Так Ні
X

X
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X

д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів
Інше (зазначити)

 Так Ні

X
X
X
X

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
Повне найменування юридичної особи - 
власника (власників) або прізвище, ім'я, по 
батькові (за наявності) фізичної особи - 
власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань 

(для юридичної особи - резидента), код/номер з 
торговельного, банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого 
органу влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи (для юридичної 
особи - нерезидента)

Розмір частки 
акціонера 

(власника) (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу)

№
з/п

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ 
ВІДОС"

39849404 54,9031

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або 
компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;
Призначення посадових осіб здійснюється в порядку передбаченому Статутом Товариства.
Зокрема:
 -склад Наглядової ради обирається виключно рішенням загальних зборів акціонерів. Кількісний склад 
Наглядової ради визначено в статуті і становить 3 особи. Наглядова рада обирається терміном на 3 роки та 
може переобиратись на новий термін необмежену кількість разів. Голова Наглядової ради обирається з 
числа членів Наглядової ради на першому їх засіданні. Дострокове припинення повноважень членів 
Наглядової ради здійснюється згідно рішення загальних зборів акціонерів, яке може бути прийняте у будь-
який час, а також у випадках передбачених ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 -Виконавчий орган Товариства – Правління, обирається Наглядовою радою Товариства. Кожен член 
Правління обирається терміном на 3 роки і може переобиратись на новий термін повноважень 
необмежену кількість разів. Повноваження членів Правління, в т.ч. Голови Правління, припиняються за 
рішенням Наглядової ради;
 -Ревізійна комісія Товариства обирається виключно рішенням загальних зборів акціонерів. Ревізійна 
комісія обирається терміном на 3 роки. Дострокове припинення повноважень Ревізора здійснюється згідно 
рішення загальних зборів акціонерів, яке може бути прийняте у будь-який час;
Інших посадових осіб Товариство не має.
Укладеними з посадовими особами Товариства договорами, а також внутрішніми положеннями 
(документами) не передбачено виплату будь-яких винагород або компенсації, які мають бути виплачені 
посадовим особам в разі їх звільнення, крім компенсацій, виплата яких передбачена діючим трудовим 
законодавством України.

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 
звільнення

Повноваження посадових осіб визначені в Статуті Товариства. Компетенція Наглядової ради Товариства 
відповідає ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства (для Наглядової ради). Особливостей 
(збільшення або зменшення повноважень у порівнянні із визначеними в законі, Статут не містить). Голова 
Правління Товариства має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти 

9) Повноваження посадових осіб емітента
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його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, з урахуванням обмежень викладених в Статуті, 
видавати накази та давати розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства. 
Решта членів Правління діють від імені Товариства в межах виданих довіреностей Головою Правління. 
Обмеження передбачені Статутом Товариства полягають у необхідності одержання попередньої згоди 
відповідного органу управління Товариством на вчинення правочину, якщо його ринкова вартість майна 
або послуг, що є його предметом, становить від 10% вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності Товариства, а також у разі вчинення правочину, щодо вчинення якого є 
заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із 
заінтересованістю, перевищує 1% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
Товариства.

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних 
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих 
Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості 
національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 , Рішення Аудиторської 
палати України №9 від 13.03.2019 року «Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за 
результатами проведення круглого столу на тему «Нові вимоги до аудиторського звіту» (частина 2 
питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового 
ринку. 
Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПРАТ "СМУ №24" складеного 
на 31 грудня 2018 року за 2018 рік, а саме:
 •щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПРАТ "СМУ №24" з організації корпоративного 
управління;
 •щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
 •щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПРАТ "СМУ №24" та 
щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
 •щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та виконавчого органу ПРАТ "СМУ 
№24", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.
 Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки . На нашу думку 
інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПРАТ «СМУ №24» щодо таких питань, як:
 -щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
 -щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
 -щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 
загальних зборах емітента;
 -щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
 -щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.
у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно 
вимог ч. 3 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від від 23.02.2006 № 3480-IV з 
наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не 
привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПРАТ «СМУ №24» не дотримався в усіх суттєвих 
аспектах вимог ч. 3 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 
3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених 

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
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Найменування юридичної 
особи

Ідентифі-
каційний 
код 

юридично
ї особи

Місцезнаходження Кількість акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Кількість за типами акцій

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КОМПАНІЯ ВІДОС"

39849404 ПРОСПЕКТ 
ЛОБАНОВСЬКОГО, 96, 
Київ, 03118

2928141 54,903 2928141 0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Кількість акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

Кількість за типами акцій

Фізична особа 1 412480 7,73 412480 0

Фізична особа 2 333756 6,258 333756 0

3674377 68,891 3674377 0Усього:
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X. Структура капіталу
№
з/п

Тип та/або клас акцій Кількість 
акцій (шт.)

Номінальна 
вартість (грн)

Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до 
торгів на фондовій біржі в частині включення до 

біржового реєстру
1 2 3 4 5 6
1 5333296 0,25 Кожною простою акцією товариства її власнику - акціонеру 

надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
1) участь в управлінні товариством;
2) отримання дивідендів;
3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або 
вартості частини майна товариства;
4) отримання інформації про господарську діяльність 
акціонерного товариства.
Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для 
вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків 
проведення кумулятивного голосування.

Акціонери зобов'язані:
дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів 
акціонерного товариства;
виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;
виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі 
пов'язані з майновою участю;
оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені 
статутом акціонерного товариства;
не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну 
інформацію про діяльність товариства.

Публічна пропозиція відсутня. Допуску до торгів 
на жодній фондовій біржі немає.

Примітки: Прості іменні акції товариства складають 100% статутного капіталу товариства. Будь-які інші пайові цінні паери товариством не випускались.

Іменні
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Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва 
про 

реєстрацію 
випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний 

ідентифі-
каційний 
номер

Форма 
існування та 
форма випуску

Номінальна 
вартість (грн)

Кількість 
акцій (шт.)

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн)

Частка у 
статут-
ному 
капіталі 

(%)

1. Інформація про випуски акцій емітента
XI. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного 
папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105
26.10.2010 540/10/1/10 Управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та 

Київськiй обл.
0,25 1333324,005333296 100

Опис: Торгівля цінними паперами Товариства здійснюється виключно на внутрішньому позабіржовому ринку. 
На зовнішніх ринка торгівлі цінними паперами Товариства не має. 
Фактів лістингу/делістингу акцій Товариства у звітному році не було.  
Товариство не приймало рішення про додаткову емісію будь-яких цінних паперів, та акцій зокрема.

UA4000102339UA4000102339 Бездокументарні 
іменні

Акція проста 
бездокументарн
а іменна
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8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі 
емітента
Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи
Кількість акцій 

(штук)
Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

Кількість за типами акцій

1 2 3 4 5
Бадаєв Геннадiй Борисович 333756 6,258 333756 0

Печура Володимир Дмитрович 412480 7,734 412480 0

746236Усього: 13,992 746236 0
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10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, 
права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за 
якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
Дата 

реєстрації 
випуску

Кількість акцій у 
випуску (шт.)

Номер свідоцтва про 
реєстрацію випуску

Міжнародний 
ідентифі-

каційний номер

Загальна 
номінальна 
вартість (грн)

Загальна кількість 
голосуючих акцій 

(шт.)

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

Кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими за результатами 

обмеження таких прав передано іншій 
1 42 3 5 6 7 8

26.10.2010 5333296

Опис: Згідно реєстру акціонерів наданого Центральним депозитарієм ПАТ "НДУ", загальна кількість голосуючих акцій складає 3863441шт. Решта акцій не приймають участь в 
голосуванні та визначені кворуму на загальних зборах акціонерів, через не відкриті рахунки в цінних паперах власниками акцій, у обраних ними депозитарних установах. 
Обмеження щодо права голосу будуть зняті протяго 1 робочого дня, з дня відкриття рахунку в цінних паперах власником акцій.

540/10/1/10 UA4000102339 1333324 5333296 0 0
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1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби 

(тис. грн)
Орендовані основні засоби 

(тис. грн)
Основні засоби, усього 

(тис. грн)
на початок 
періоду

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

5869 5607 0 0 5869 5607
1508 1583 0 0 1508 1583
1545 1297 0 0 1545 1297

484 490 0 0 484 490
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
9406 8977 0 0 9406 8977

Опис: В бухгалтерському обліку основні засоби розбито на групи за принципами податкового кодексу України 
(далі - ПКУ), починаючи з 01.04.2011р. Строки корисного використання для обраних груп застосовуються не менше 
ніж визначено ПКУ (до балансової вартості на дату переходу): будівлі — не менше 20 років; машини та обладнання 
— 5 років; автомобілі — 5 років; інструменти, прилади та інвентар(меблі) — 4 роки, комп'ютерна техніка — не 
менше 2 років. 
Товариство встановило нульову ліквідаційну вартість щодо об’єктів основних засобів.
Суттєвих змін вартості основних засобів у звітному році не було. У звітному році індексація основних засобів не 
проводилась. 
Загальний ступень зносу основних засобів товариства складає 57,78%. 
У звітному році Товариство придбало основних засобів на суму - 824 тис. грн.
Обмежень в користуванні основними засобами протягом року не виникало.
Орендованими основними засобами підприємство протягом 2018 року не користувалося. Машин, обладнання та 
транспортних засобів невиробничого призначення немає.
Підприємство застосовує прямолінійний метод амортизації основних засобів. Термін корисного їх використання 
встановлено для кожної окремої групи, та не суперечать Податковому кодексу України.
Первісна вартість основних засобів станом на 31 грудня 20187 року складає 21263тис.грн.
Залишкова вартість основних засобів станом на 31 грудня 2017 року складає 8977тис.грн.
Товариство не проводило операцій з передачі основних засобів у фінансову оренду.

1.Виробничого призначення:
  будівлі та споруди
  машини та обладнання
  транспортні засоби

  інші
2.Невиробничого призначення: 
  будівлі та споруди
  машини та обладнання
  транспортні засоби

  інші
Усього

9406 8977 0 0 9406 8977

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки
0 0 0 0 0 0  інвестиційна нерухомість
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
Статутний капітал (тис. грн)

10364
1333

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 
звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 
періоду становить 9031 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 9031 тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить 8868 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 8868 
тис.грн. 
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1333

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

10201
1333
1333
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата 
погашення

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

0
0

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

X
X

X
X

X
X

0

0

за векселями (всього)

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

X

X

X

X

X

X

953
0

120394
122632

Податкові зобов’язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

1285Кредити банку
у тому числі:

X
 

X X
   

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

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом):

X X X

Опис: Інші поточні зобов'язання складаються з:
- дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги - 115542тис.грн.
- розрахунків зі страхування - 98тис.грн.
- розрахунків з оплати праці - 348тис.грн. (простроченої заробітної плати не має)
- поточні забезпечення - 6 тис.грн.;
- інші поточні зобов'язання - 4401тис.грн.

Короткостроковий кредит банку 17.05.2017 1285 21,5 31.12.2018
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6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

23909055

вул. КЛОЧКІВСЬКА, буд. 111А, місто Харків, 
Шевченковский р-н (райони м. Харкова), Харкiвська область, 
61000, Україна

0731291771
0985511511

1374

29.10.2015

Аудиторською Палатою України

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: Вид послуг, які надає особа: висловлення думки та перевірка інформації що включена до 
звіту про корпоративне управління.

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту
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Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій 
України»

30370711

вул. Тропініна 7-Г, м. Київ, Шевченківський, 04107, Україна

0445910400
5910437

2092

01.10.2013

НКЦПФР

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Публічне акціонерне товариство

Опис: Вид послуг, які надає особа: обслуговування випуску акцій емітента; депонування та 
зберігання глобального сертифікату; надання облікових реєстрів та інших інформаційних та 
довідкових документів щодо власників акцій емітента.

Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
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Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України"

21676262

вул. Антоновича, 51, оф. 1206, м. Київ, Голосіївський район 
(райони м. Києва), 03150, Україна

0444983815
5864394

DR/00001/APA

18.02.2019

НКЦПФР

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Державна організація (установа, заклад)

Опис: Вид послуг, які надає особа: інформаційні послуги на фондовому ринку щодо 
оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку у ЗБД Комісії на 
сайті http//www.stockmarket.gov.ua та/або подання звітності та/або адміністративних даних до 
Комісії.

Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому 
ринку
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.31.12.2018 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2019.01.01

04715664

8038900000

42.21

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про 
сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №24"

Будівництво трубопроводів

Адреса, 
телефон

ПРОСПЕКТ ЛОБАНОВСЬКОГО, 96, Київ, Солом'янський район міста Києва, 03118, (04571) 4-21-73

КОДИ

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 127

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

100 101
297 297

9406 8977
20453 21263
11047 12286

167 167
0 0
0 0

0 0
0 0

9872 9504

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи
1001
1002
1005
1010
1011
1012

1030
1035
1040

1060
1065

1095

    первісна вартість
    накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
    первісна вартість
    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0
0 0
0 0

1020
1021
1022

Довгострокові біологічні активи
    первісна вартість довгострокових біологічних активів
    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

0 01045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

2 63
102 164

0 01015
    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016
    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    

© SMA 047156642018



28382 27487
20648 20417
7734 7070

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

69060 73768

241 0
2 2
0 0
0 0
0 0

8113 13988

641 6811

641 6810
12 13

109784 123492
0 0

119656 132996

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

1130
1135
1136
1140
1145
1155

1165

1167
1170

1195
1200

1300

Запаси
    Виробничі запаси
    Незавершене виробництво
    Готова продукція
    Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами
    з бюджетом
        у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі
Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II
     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

0 11166    Готівка

0 01160Поточні фінансові інвестиції

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах
0 01181у тому числі в:

    резервах довгострокових зобов’язань
0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат
0 01183    резервах незароблених премій
0 01184    інших страхових резервах

3333 14231190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

1500
1505

1520

1595

1600
1605
1610

1615

1695

1333 1333

3299 3299
4275 4275

0 0
0 0
0 0

1294 1457
0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

14966 1285
2501 0

0 0

87761 115542

109455 122632

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
    Емісійний дохід
    Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями
    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4
 

 

 

  

  

  

1495 10201 10364Усього за розділом I

1510
1515

0 0
0 0

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви
1430 0 0Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1525 0 0Цільове фінансування
1526 0 0    Благодійна допомога
1530 0 0Страхові резерви
1531 0 0у тому числі:

    резерв довгострокових зобов’язань
1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат
1533 0 0    резерв незароблених премій
1534 0 0    інші страхові резерви
1535 0 0Інвестиційні контракти
1540 0 0Призовий фонд
1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 2053 953    розрахунками з бюджетом
1621 0 0        у тому числі з податку на прибуток
1625 69 98    розрахунками зі страхування
1630 353 347    розрахунками з оплати праці
1635 0 0Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
1640 0 0Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
1660 14 6Поточні забезпечення
1665 0 0Доходи майбутніх періодів
1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1690 1738 4401Інші поточні зобов’язання

( )
( )

( )
( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Гуторов Сергій Петрович

Бузяк Валентина Петрівна

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: Фінансова звітність, що подається, складається відповідно до П(С)БО.
Фінансова звітність складається у відповідності з принципом обліку по фактичним затратам.
Функціональною валютою підприємства є українська гривня, яка є національною валютою України. Українська 
гривня є валютою подання даних у фінансовій звітності. Всі дані  фінансової звітності округлено з точністю до цілих 
тисяч гривен.

1700

1800
1900

0 0

0 0
119656 132996

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття
    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1 2 3 4
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2019.01.01
КОДИ

04715664
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №24"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
за 2018 рік

2220
Дохід від участі в капіталі

204386 184032
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

195822 175772

8564 8260

0 0
0 0

0 0
0 0

3840 366

0 0

8578 6162
0 0

3661 2177
0 0

0 0

165 287

0 0

0 0

0 0
0 0
2 4
0 0

163 283

За 
аналогічний
період 

попереднього 
року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Чисті зароблені страхові премії 2010
    Премії підписані, валова сума 2011
    Премії, передані у перестрахування 2012
    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:
     прибуток

2090

     збиток 2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130
Витрати на збут 2150
Інші операційні витрати 2180
    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250
Втрати від участі в капіталі 2255
Інші витрати 2270
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

0 0Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

0 0    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю

2121

0 02200
0 0Інші фінансові доходи

0 0    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

0 0Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( () )

( () )
( () )
( () )

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
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163 283

0 0

134166 82577
7007 4940
1491 1079
1252 1257

39484 22446
183400 112299

5333596 5333596
5333296 5333296

0,03 0,05
0,03 0,05

0 0

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток

2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500
Витрати на оплату праці 2505
Відрахування на соціальні заходи 2510
Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520
Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: Визначення та оцінка доходів ПрАТ "СМУ №24" за 20187р. проводилися у відповідності до вимог 
П(С)БО.

0 0Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Гуторов Сергій Петрович

Бузяк Валентина Петрівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємст 2415
Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

0 0
0 0
0 0

163 283

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

За 
аналогічний
період 

попереднього 
року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

За 
аналогічний
період 

попереднього 
року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

За 
аналогічний
період 

попереднього 
року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4
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2019.01.01
КОДИ

04715664
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №24"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік

247511 171254

0
61 33

0 0

4 0

0

0 0
0 0

583 2023

6947 4075

3014 1769

567
156

5956 0
68 17

 Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

3000

3006
3010

3015

3025

3035
3040
3045
3050

3095

3105

3115

3117
3118

3140
3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

    у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

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

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків

   

0

0

2710
182

0 03005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

319 9563020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

198808 1854453100Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

2920 11363110Відрахувань на соціальні заходи

122 1053116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

03135Витрачання на оплату авансів 0

0 0

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами
929 15253155Витрачання фінансових установ на надання позик
8576 63383190Інші витрачання
21260 (26039)3195Чистий рух коштів від операційної діяльності

0 03205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів
0 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
0 03200Надходження від реалізації:

    фінансових інвестицій

0 03220    дивідендів

0 03215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
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Примітки: Загальна сума грошових коштiв на кiнець 2018 року - 6811тис.грн. Обмежень у використанні грошових 
коштів немає.

Гуторов Сергій Петрович

Бузяк Валентина Петрівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами
0 03275Витрачання на надання позик
0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці
0 03290Інші платежі
0 03295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

0 03260    необоротних активів

0 03255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
0 03340Інші надходження

0 03355Сплату дивідендів

84870 903543305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
0 03300Надходження від:

Власного капіталу

99960 753883350Погашення позик

0 03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

0 03360Витрачання на сплату відсотків
0 03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах
0 03390Інші платежі

(15090) 149663395Чистий рух коштів від фінансової діяльності
6170 (11073)3400Чистий рух грошових коштів за звітний період
641 117143405Залишок коштів на початок року

0 03410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
6811 6413415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
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2019.01.01
КОДИ

04715664
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №24"

Звіт про власний капітал
за 2018 рік

1333 3299

0
0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код
рядка

Зареєстро-
ваний 

(пайовий) 
капітал

Капітал у 
дооцінках

3 421

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

4000

4010
4090

4100

4200

4205

4210
4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок
Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:
Зміна облікової політики

1333 32994095Скоригований залишок на початок року

0 04110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

Додатко-
вий капітал

Резервний 
капітал

Нерозпо-
ділений 
прибуток 
(непокри-
тий збиток)

Неопла-
чений 
капітал

Вилу-
чений 
капітал

Всього

5 6 7 8 9 10
4275 0

0
0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

4275 0

0 0

0 0

1294 0

0
0 0

163 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

1294 0

0 0

0 0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

10201

0

163

0

0

0

0

0

10201

0

0

0 04111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 0
0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0
0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0
0 04114Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих і спільних підприємств
0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 0
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Примітки: Загальна сума активів, одержаних у ході передплати на акції: у звітному періоді передплата на акціїї не проводилась, рішення про зміну 
(збільшення/або зменшення) статутного капіталу не приймалось, активи в якості оплати акцій Товариство не одержувало.

Акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями. У зареєстрованому випуску цінних паперів є тільки прості іменні акції. 
Привілейованих не має.
Кількість випущених акцій 5333296 шт. Всі акції оплачені акціонерами в установлені строки. Неоплаченої частини статутного капіталу немає.
Номінальна вартість акції - 0,25грн.
Змін протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу не було.
Права, привілеї та обмеження, пов’язані з акціями, у тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу відсутні.
Акцій, що належать самому товариству немає
Засновник - ФДМУ акціями товариства на звітну дату не володіє. 
Кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі перевищують 10% наведені у 
складі відповідних розділів звіту.
Акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами відсутні.
Накопиченої суми дивідендів немає.
Включених (або не включених) до складу зобов’язань, дивідендів, які були передбачені, але формально не затверджені не має.

Гуторов Сергій ПетровичКерівник

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

0 0
1333 3299

4220

4240

4260

4270

4280
4290

4295
4300

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:
Внески до капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

0
0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

0 0
4275 0

0
0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

163 0
1457 0

0
0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

163
10364

0

0

0

0

0

3 421 5 6 7 8 9 10
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Бузяк Валентина ПетрівнаГоловний бухгалтер

© SMA 047156642018



XVI. Твердження щодо річної інформації

Особи, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, 
стверджують, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до 
стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне 
подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а 
також стверджують, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації 
про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента. 
Юридичних осіб, які перебувають під контролем емітента немає.
Iстотними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства є високi податки, дебiторська 
заборгованiсть та неплатежi (затримка платежів) замовників.

Голова Правління Гуторов Сергій Петрович
Головний бухгалтер Бузяк Валентина Петрівна
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Дата 
виникнення

 події

Дата оприлюднення 
Повідомлення (Повідомлення 

про інформацію) у 
загальнодоступній 

інформаційній базі даних 
Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку 

або через особу, яка 
провадить діяльність з 

оприлюднення регульованої 
інформації від імені 

учасників фондового ринку

Вид інформації

XІХ. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом періоду

1 2 3
12.11.2018 13.11.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів
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