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Дочинець В. В.
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)


Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIОРИТМ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13678086
4. Місцезнаходження: 01033, Україна, . р-н, Київ, Жилянська, б.31
5. Міжміський код, телефон та факс: 044-287-12-96, 289-97-02
6. Адреса електронної пошти: mioritm@emitents.net.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 10.04.2020, Затвердити рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв ПрАТ "Мiоритм" (Рiчний звiт) за 2019 рiк.
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: 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку



(адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

4. Інформація щодо 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)
X
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)

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
X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
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 емітент
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
X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
X
- повноваження посадових осіб емітента
X
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
X
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

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
3) інформація про зобов'язання емітента
X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація про вчинення значних правочинів

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

29. Річна фінансова звітність
X
30. 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
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:
Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах вiдсутня, тому що емiтенту не належить бiльше 5 вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) iнших юридичних осiб; 
Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня тому що емiтент не проводив рейтингової оцiнки; 
Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента вiдсутня, тому що фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає;
Iнформацiя про судовi справи емiтента (дочiрнiх пiдприємств немає) вiдсутня тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi, а також судових справ, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi немає; 
Iнформацiя про штрафнi санкцiї емiтента вiдсутня тому що штрафних санкцiй, накладених органами державної влади у звiтному перiодi не було;
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення вiдсутня тому що в звiтному перiодi таких фактiв не було; 
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв) вiдсутня тому що засновник емiтента не є його акцiонером на кiнець звiтного перiоду;
Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент вiдсутня тому що власного кодексу корпоративного управлiння немає; 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати вiдсутня тому що емiтент не вирiшував добровiльно застосувавати iншi кодекси корпоративного управлiння; 
Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги вiдсутня тому що такої практики немає; 
Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня тому що товариство не випускало облiгацiй; 
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутня тому що товариство не випускало iншi цiннi папери; 
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня тому що товариство не випускало похiднi цiннi папери; 
Iнформацiя придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду вiдсутня тому що товариство не придбавало власнi акцiї протягом звiтного перiоду викуплених власних акцiй немає;
Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй вiдсутня тому що таких змiн в звiтному перiодi не було;
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента вiдсутня тому що iншi цiннi папери (крiм акцiй) не випускалиь; 
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента вiдсутня тому що, працiвники емiтента не володiють акцiями емiтента у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу емiтента;
Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi вiдсутня тому що обмежень немає;
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами вiдсутня тому що дивiденди у звiтному перiодi виплата дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не здiйснювалась; 
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, тому що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi;
Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою), вiдсутнiй тому що аудит фiнансової звiтностi не проводився; 
Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента вiдсутня тому що такої iнформацiї у емiтента немає; 
Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом вiдсутня тому що таких договорiв та/або правочинiв немає; 
Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi; iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря; iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй. iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв; звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва); iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв; iнформацiя вчинення значних правочинiв; iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть; рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) вiдсутня тому що приватне акцiонерне товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю, не зобов'язано розкривати цю iнформацiю.
Iнформацiя, зазначена в пунктах 36-45 вiдсутня тому що товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIОРИТМ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	
3. Дата проведення державної реєстрації
	30.05.1994
4. Територія (область)
	м.Київ
5. Статутний капітал (грн) 
	37950,15
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	26.60 - Виробництво радiологiчного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання
	68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
	64.99 - Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н.в.i.у.
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	Акцiонерне товариство "ОТП Банк"
2) МФО банку
	300528
3) Поточний рахунок
	UA23300528 0000026005455020524
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	Акцiонерне товариство "ОТП Банк"
5) МФО банку
	300528
6) Поточний рахунок
	UA233005280000026005455020524

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не було.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу: 1 особа. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом: 0 осiб. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), - 1 особа. Фонд оплати працi: 12,3 тис.грн. Фонд оплати працi збiльшився у 2019 роцi в порiвняннi з 2018 роком. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента вiдсутня. 


Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк Товариства ведеться вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складається на основi iнформацiї про активи, зобов'язання, капiтали, господарськi операцiї та результати вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2019 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2019 року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.
При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно до вимог МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших чинних МСФЗ. Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших подiї або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними.
Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом з використанням таких щорiчних норм: будiвлi -  2%; машини та обладнання - 7-15%; транспортнi засоби - 17-20%; меблi - 20-33%; iншi - 14-50%. Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Запаси. Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2. Запаси облiковуються за однорiдними групами: товари; виробничi матерiали. Собiвартiсть придбаних у третiх осiб запасiв складається з вартостi придбання та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням.
Товариство застосовує метод ФIФО оцiнки запасiв при їх вибуттi. Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - це можлива цiна реалiзацiї в ходi звичайної дiяльностi Товариства за вирахуванням розрахункових витрат з продажу. Чиста вартiсть продажу визначається iндивiдуально для кожного найменування продукцiї з урахуванням маркетингової полiтики Товариства.
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до МСФЗ, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi строком виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань бiльше 12 мiсяцiв).
Товариство класифiкує фiнансовi активи як такi, що оцiнюються у подальшому або за амортизованою собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на основi обох таких чинникiв: 
а) моделi бiзнесу суб'єкта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та 
б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв:
-фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку;
-фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю;
-фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки в iншому сукупному доходi.
Компанiя класифiкує фiнансовi активи як такi, що надалi оцiнюються за: 
-амортизованою собiвартiстю,
-справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд або 
-справедливою вартiстю через прибуток або збиток, на основi обох таких критерiїв:
(а) бiзнес-моделi суб'єкта господарювання з управлiння фiнансовими активами; та
(б) установленими договором характеристиками грошових потокiв за фiнансовим активом.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань:
-фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;
-фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю .
При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж: 
а) балансовою вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та 
б) отриманою компенсацiєю (включаючи будь-який новий отриманий актив мiнус будь-яке нове взяте зобов'язання) визнають у прибутку або збитку.
Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, якщо вiн придбавається з метою одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми. 
Товариство визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом, який облiковується за амортизованою вартiстю.
До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить облiгацiї, депозити, дебiторську заборгованiсть, у тому числi позики, та векселi. 
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка.
Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Товариство використовує одну чи кiлька ставок дисконту, котрi вiдповiдають переважаючим на ринку нормам доходу для фiнансових iнструментiв, якi мають в основному подiбнi умови i характеристики, включаючи кредитну якiсть iнструмента, залишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом є фiксованою, а також залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якiй здiйснюватимуться платежi. 
Товариство оцiнює станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iнструментом у розмiрi, що дорiвнює:
- 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання;
- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового iнструменту, якщо кредитний ризик за таким фiнансовим iнструментом значно зрiс iз моменту первiсного визнання.
У випадку фiнансових активiв кредитним збитком є теперiшня вартiсть рiзницi мiж договiрними грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; i грошовими потоками, якi Товариство очiкує одержати на свою користь.
Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим iнструментом значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такої оцiнки Товариство замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовує змiну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента. Для виконання такої оцiнки Товариство порiвнює ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) за фiнансовим iнструментом станом на звiтну дату з ризиком настання дефолту за фiнансовим iнструментом станом на дату первiсного визнання, i враховує при цьому обгрунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю, що є доступною без надмiрних витрат або зусиль, i вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання.
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим iнструментом не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що фiнансовий iнструмент має низький рiвень кредитного ризику станом на звiтну дату.
У випадку фiнансового активу, що є кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, але не є придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Товариство оцiнює очiкуванi кредитнi збитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною ставкою вiдсотка за фiнансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або збитку як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi.
Товариство визнає банкiвськi депозити зi строком погашення вiд чотирьох до дванадцяти мiсяцiв з дати фiнансової звiтностi, в разi, якщо дострокове погашення таких депозитiв ймовiрно призведе до значних фiнансових втрат, в складi поточних фiнансових iнвестицiй.
Товариство вiдносно банкiвських депозитiв має наступну модель розрахунку збитку вiд знецiнення фiнансового активу:
-при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйний рiвень рейтингу uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз "стабiльний", що присвоюється рейтинговими агентствами, якi внесенi до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв збиткiв розраховується в залежностi вiд строку та умов розмiщення (при розмiщеннi вiд 1 до 3-х мiсяцiв - розмiр збитку складає 0%, вiд 3-х мiсяцiв до 1 року - 1% вiд суми розмiщення, бiльше 1 року - 2%);
-при розмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний рiвень рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, якi внесенi до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв збитку розраховується у розмiрi вiд 7% до 20% вiд суми вкладу в залежностi в розмiру ризикiв.
 Вiдносно дебiторської заборгованостi у виглядi наданих позик Товариство використовує модель розрахунку збитку з використанням коефiцiєнту спiввiдношення грошового потоку до загального боргу.
До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, вiдносяться акцiї та паї (частки) господарських товариств.
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю.
Справедлива вартiсть акцiй, якi внесенi до бiржового списку, оцiнюється за бiржовим курсом органiзатора торгiвлi.
Якщо акцiї мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку вартостi активiв такi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за вiдсутностi основного ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здiйснює операцiю продажу активу, приймається за основний ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за найсприятливiший ринок.
При оцiнцi справедливої вартостi активiв застосовуються методи оцiнки вартостi, якi вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних.
Якщо є пiдстави вважати, що балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої, Товариство визначає справедливу вартiсть за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення можуть бути зумовленi значними змiнами у фiнансовому станi емiтента та/або змiнами кон'юнктури ринкiв, на яких емiтент здiйснює свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi фондового ринку.
Справедлива вартiсть акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв емiтентiв, якi включенi до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, визначається iз урахуванням наявностi строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансової звiтностi таких емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
Основнi види послуг, що надає Товариство, - це здавання в оренду власного та орендованого нерухомого майна. Товариство не займається виробництвом, тому iнформацiя про обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразi): вiдсутня. Середньореалiзацiйнi цiни: 404,00 грн. за метр квадратний. Сума виручки: 3046,00 тис. грн. 
Товариство не займається експортом, тому iнформацiя щодо загальної суми експорту вiдсутня. Частка експорту в загальному обсязi продажiв - 0%. Дiяльнiсть Товариства щодо здавання в оренду власного нерухомого майна є перспективною. Залежностi вiд сезонних змiн немає. Основнi ринки збуту та основнi клiєнти: ринок нерухомостi (здавання в оренду), основнi клiєнти - юридичнi особи та фiзичнi особи-пiдприємцi. Основними ризиками в дiяльностi Товариства є полiтична та економiчна нестабiльнiсть; змiни законодавства та оподаткування; iнфляцiйнi процеси в економiцi України. Для зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi Товариство пiдвищує якiсть послуг, що надаються, проводить постiйний пошук орендарiв. Канали збуту й методи продажу, якi використовує Товариство: варiювання цiнової полiтики, постiйний пошук нових орендарiв. Товариство не займається виробничою дiяльнiстю, тому iнформацiя щодо джерел сировини, їх доступнiсть та динамiки цiн, особливостей стану розвитку галузi виробництва, кiлькостi постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання, вiдсутня. Товариство не впроваджувало у звiтному перiодi нових технологiй, нових товарiв. Становище Товариства на ринку послуг iз здавання в оренду власного нерухомого майна стабiльне. Конкуренцiя послуг iз здавання в оренду власного нерухомого майна висока. Особливостями послуг емiтента є варiювання цiнової полiтики, мiсцезнаходження та якiсть площ, що здаються в оренду. Товариство планує подальше розширення площ, що здаються в оренду. Дiяльнiсть товариства здiйснюється на територiї України, всi 100% загальної суми доходiв в 2019 р. отримано на Українi.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
Основних придбань або вiдчуджень активiв за останнi п'ять рокiв не було.
Значних iнвестицiй або придбань товариство не планує. 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби, знаходяться за мiсцезнаходженням товариства: Україна, 01033, мiсто Київ, вулиця Жилянська, 31. Об'єкти оренди знаходяться: Україна, 01033, мiсто Київ, вулиця Жилянська, 31. Будь-яких значних правочинiв щодо основних засобiв в звiтному перiодi не було. Товариство не займається виробничою дiяльнiстю, тому iнформацiя про виробничi потужностi, ступiнь використання обладнання вiдсутня Утримання активiв здiйснюється за власнi кошти Товариства. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, вiдсутнi. Планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв немає.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть Товариства - криза та спад економiчної ситуацiї в країнi, постiйнi змiни в чинному законодавствi України. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень - суттєва.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Полiтика щодо фiнансування дiяльностi емiтента: використання власних коштiв. Робочого капiталу для поточних потреб достатньо. Оцiнка фахiвцями емiтента можливих шляхiв покращення лiквiдностi не здiйснювалась.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду  немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiя подальшої дiяльностi не визначалась. Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому - полiтична та економiчна нестабiльнiсть.
Товариство не планує розширення основного виду дiяльностi - 26.60 Виробництво радiологiчного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання (основний).


Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Товариство не здiйснює самостiйних дослiджень та розробок.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iншою iнформацiєю, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi пiдприємства, Товариство не володiє. Iнформацiї про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки у формi аналiтичної довiдки в довiльнiй формi немає. 


IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Правлiння
Колегiальний виконавчий орган (голова правлiння та два члени правлiння)
Голова правлiння: Дочинець Вiталiй Володимирович

Члени правлiння: Реденський Олексiй Аврамович, Мозоль Євгенiй Петрович.

Наглядова рада
Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради.
Голова наглядової ради: Костржевський Денис Борисович.
Члени наглядової ради: Мороз Ольга Валерiївна, Гордiєнко Артур Вiкторович.

Ревiзiйна комiсiя
Голова Ревiзiйної комiсiї та два члени Ревiзiйної комiсiї.
Голова Ревiзiйної комiсiї: Реденська Ганна Олексiївна
Члени Ревiзiйної комiсiї: Петечел Михайло Васильович , Нитченко Iнна Валерiївна.
Загальнi збори акцiонерiв
акцiонери
акцiонери згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Голова правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Дочинець Вiталiй Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1983
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	14
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНI IННОВАЦIЇ", 38683147, директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	16.04.2019, обрано на 3 роки
9) Опис
	Розмiр виплаченої винагороди в 2019 роцi становить 9915,95 грн. В натуральнiй формi винагороди не було.
Загальний стаж роботи - 14 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор, юрист.  Одночасно обiймає посади: директор ТОВ "ЮНIВЕРСАЛ ПЛЮС" (38129557), (03039, м. Київ, вул. Голосiївська, 13А); директор ТОВ "ЦЕНТР СУЧАСНИХ IНВЕСТИЦIЙНИХ РIШЕНЬ" (38602969), (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 31); директор ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНI IННОВАЦIЇ" (38683147), (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 31); юрист ТОВ "БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "МIСЬКЖИТЛОБУД" (30153713), (04073, м. Київ, вул. Скляренка, 5). 


1) Посада
	Голова Наглядової ради (акцiонер)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Костржевський Денис Борисович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1968
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	27
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Комунальне пiдприємство Мiжнародний аеропорт "Київ", 01131514, радник генерального директора.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	16.04.2019, обрано до переобрання
9) Опис
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi винагороди не виплачувалась.
Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посадова особа не є: незалежним директором, представником групи акцiонерiв, представником акцiонера.  Посадова особа є акцiонером товариства. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: радник генерального директора. Одночасно обiймає посади: радник генерального директора ТОВ "МАСТЕР-АВIА", (37053765), (03036, м. Київ, проспект Повiтрофлотський, 79).


1) Посада
	Член Наглядової ради (акцiонер)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Мороз Ольга Валерiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1976
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	13
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "МАСТЕР-АВIА", 37053765, завiдувач бiзнес залу 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	16.04.2019, обрано на 3 роки
9) Опис
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi винагороди не виплачувалась.
Загальний стаж роботи - 13 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посадова особа не є: незалежним директором, представником групи акцiонерiв, представником акцiонера. Посадова особа є акцiонером товариства. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:завiдувач бiзнес залу. Одночасно обiймає посади: завiдувач бiзнес залу АВК ТОВ "МАСТЕР-АВIА" (37053765), (03036, м. Київ, проспект Повiтрофлотський, 79). 


1) Посада
	Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Реденський Олексiй Аврамович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1946
5) Освіта
	Вища технiчна
6) Стаж роботи (років)
	50
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ДНВП "Дельта", 13685815, ДНВП "Дельта" заступник начальника вiддiлу
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	16.04.2019, обрано на 3 роки
9) Опис
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi винагороди не виплачувалась.
Загальний стаж роботи - 50 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:заступник директора з правових питань, директор. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада
	Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Мозоль Євгенiй Петрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1969
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	33
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "АВIАГРУП", 37106790, Директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	16.04.2019, обрано на 3 роки
9) Опис
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi винагороди не виплачувалась.
Загальний стаж роботи - 33 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора, голова правлiння. Одночасно обiймає посади: заступник директора ТОВ "НОТ" (32525334), (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 31)


1) Посада
	Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Гордiєнко Артур Вiкторович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1979
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	18
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "МIСЬКЖИТЛОБУД", 30153713, Заступник директора з правових питань
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	16.04.2019, обрано на 3 роки
9) Опис
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi винагороди не виплачувалась.
Загальний стаж роботи - 18 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посадова особа не є: незалежним директором, представником групи акцiонерiв, акцiонером товариства. Є представником акцiонера. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора з правових питань, директор. 
Одночасно обiймає посади: 
- директор ТОВ "НОТ", (32525334), (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 31); 
- директор ТОВ " ЮСТИТАН", (38683152), (03039, м. Київ, вул. Голосiївська, 13А);
- Голова наглядової ради ТОВ "МАСТЕР-АВIА", (37053765), (03036, м. Київ, проспект Повiтрофлотський, 79);
-Заступник директора з правових питань ТОВ "БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "МIСЬКЖИТЛОБУД", (30153713), (04073, м. Київ, вул.Скляренка, 5); 
-директор БО "БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД "ФОНД СПРИЯННЯ ВIДРОДЖЕННЮ КУЛЬТУРИ ТА ДУХОВНОСТI В УКРАЇНI", (39514125), (03039, м. Київ, вул.Голосiївська, 13-А). 


1) Посада
	Голова ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Реденська Ганна Олексiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1982
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	16
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "МIСЬКЖИТЛОБУД", 30153713, заступник фiнансового директора
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	16.04.2019, обрано до переобрання
9) Опис
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi винагороди не виплачувалась.
Загальний стаж роботи - 16 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор, заступник фiнансового директора, заступник директора. Одночасно обiймає посади: директор ТОВ "ЕКСПО КОНСАЛТИНГ", (35256511), (01054, м. Київ, вул. Дмитрiвська, 18/24); голова ревiзiйної комiсiї ТОВ "МАСТЕР-АВIА", (37053765), (03036, м. Київ, проспект Повiтрофлотський, 79); заступник фiнансового директора ТОВ "БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "МIСЬКЖИТЛОБУД", (30153713), (04073, м. Київ, вул. Скляренка, 5). 

1) Посада
	Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Петечел Михайло Васильович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1983
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	15
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "МIСЬКЖИТЛОБУД", 30153713, юрист
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	16.04.2019, обрано на 3 роки
9) Опис
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi винагороди не виплачувалась.
Загальний стаж роботи - 15 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: юрист. Одночасно обiймає посади: юрист ТОВ "БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "МIСЬКЖИТЛОБУД", (30153713), (04073, м. Київ, вул. Скляренка, 5). 


1) Посада
	Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Нитченко Iнна Валерiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1985
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	15
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "МIСЬКЖИТЛОБУД", 30153713, юрист
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	16.04.2019, обрано на 3 роки
9) Опис
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi винагороди не виплачувалась.
Загальний стаж роботи - 15 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: юрист. Одночасно обiймає посади: юрист ТОВ "БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "МIСЬКЖИТЛОБУД", (30153713), (04073, м. Київ, вул. Скляренка, 5). 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Ідентифікаційний код юридичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейо-вані іменні
1
2
3
4
5
6
7
Голова правлiння
Дочинець Вiталiй Володимирович

0
0
0
0
Голова Наглядової ради (акцiонер)
Костржевський Денис Борисович

6 073
16,8027
6 073
0
Член Наглядової ради (акцiонер)
Мороз Ольга Валерiївна

10
0,027667
10
0
Член правлiння
Реденський Олексiй Аврамович

0
0
0
0
Член правлiння
Мозоль Євгенiй Петрович

1
0,002766
1
0
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
Гордiєнко Артур Вiкторович

0
0
0
0
Голова ревiзiйної комiсiї
Реденська Ганна Олексiївна

10
0,027667
10
0
Член ревiзiйної комiсiї
Петечел Михайло Васильович

0
0
0
0
Член ревiзiйної комiсiї
Нитченко Iнна Валерiївна

0
0
0
0
Усього
6 094
16,8608
6 094
0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Протягом останнiх 5 рокiв виробничої дiяльностi товариство не проводило. Перспективних планiв для подальшого розвитку емiтента немає. 

2. Інформація про розвиток емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIОРИТМ" (код ЄДРПОУ 13678086) є правонаступником усього майна, прав та обов'язкiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МIОРИТМ" (код ЄДРПОУ 13678086).
Товариство є правонаступником ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МIОРИТМ". У зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" вiдбулась змiна в найменуваннi Товариства в частинi замiни назви типу акцiонерного товариства з "вiдкритого" на "публiчне". У зв'язку з цими змiнами Товариство вважається правонаступником ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МIОРИТМ". ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIОРИТМ" було створене вiдповiдно до Наказу Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України вiд 27 травня 1994 року № 775 шляхом корпоратизацiї майна державного пiдприємства "Науково-дослiдний центр "Мiоритм" та зареєстроване Голосiївською районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва 30 травня 1994 року.
Протягом останнiх 5 рокiв виробничої дiяльностi товариство не проводило.  Iнформацiї про розвиток емiтента немає.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
В звiтному перiодi укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не було.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
В звiтному перiодi укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не було.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
В звiтному перiодi укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не було.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Власний кодекс корпоративного управлiння на Товариствi вiдсутнiй. 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого кодексу корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати немає.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначенi законодавством вимоги, немає. 

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
Власного кодексу корпоративного управлiння немає, емiтент не вирiшував добровiльно застосувавати iншi кодекси корпоративного управлiння.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
чергові
позачергові

X

Дата проведення
16.04.2019
Кворум зборів
71,08
Опис
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв, лiчильної комiсiї та затвердження Регламенту Загальних зборiв.
2.Про затвердження звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк.
3.Про затвердження звiту Наглядової Ради за 2018 рiк.
4.Про затвердження звiту i висновку Ревiзiйної Комiсiї за 2018 рiк.
5.Затвердження рiшення Наглядової ради щодо обрання Аудитора Товариства.
6.Розгляд висновкiв аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
7.Про затвердження рiчного звiту, результатiв дiяльностi та балансу Товариства за 2018 рiк, затвердження рiчної iнформацiї про Емiтента, що подається до НКЦПФР.
8.Про порядок розподiлу прибуткiв та покриття збиткiв Товариства.
9.Про затвердження рiшення щодо змiни типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне (змiна найменування Товариства).
10.Внесення та затвердження змiн до статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть до вимог законодавства, шляхом викладення його у новiй редакцiї. Визначення особи уповноваженої на пiдписання та реєстрацiю нової редакцiї статуту. 
11.Внесення та затвердження змiн до Положень Товариства: про Правлiння, про Наглядову раду, про Ревiзiйну комiсiю, пов'язаних з необхiднiстю приведення їх у вiдповiднiсть до вимог законодавства шляхом викладення у новiй редакцiї.
12.Про припинення повноважень та обрання Голови i членiв Правлiння.
13.Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
14.Про обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 
15.Про припинення повноважень та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 
Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рiшень:
1.Обрати Голову Загальних зборiв - Гордiєнка Артура Вiкторовича. Обрати Секретаря Загальних зборiв - Лiщука Сергiя Васильовича.
Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб, персонально: Лiщука Сергiя Васильовича, Горбачову Елiну Анатолiївну та Вiтряка Вiктора Iвановича.
Проводити з питань Порядку денного закрите голосування бюлетенями, якi надаються акцiонерам (їх представникам) реєстрацiйною комiсiєю пiд час реєстрацiї. Голосування проводити за принципом: одна акцiя - один голос, крiм проведення кумулятивного голосування - голосування пiд час обрання осiб до складу органiв Товариства, коли загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу акцiонерного товариства, що обираються, а акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами. Бюлетень має бути пiдписаний акцiонером (представником акцiонера) i в разi вiдсутностi такого пiдпису вважається недiйсним. Результати оголошувати пiсля розгляду кожного питання. Надати для виступу: доповiдачам до 15 хвилин; виступаючим до 5 хвилин, попередньо подавши письмову заявку на виступ, в якiй вказати прiзвище, iм'я, по батьковi.
2.Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МIОРИТМ" за 2018 рiк.
3.Затвердити звiт Наглядової ради за 2018 рiк.
4.Затвердити звiт i висновок Ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк.
5.Затвердити рiшення Наглядової ради щодо обрання Аудитором ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МIОРИТМ" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП".
6.Затвердити висновки Аудитора - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП" за 2018 рiк.
7.Затвердити рiчний звiт, результати дiяльностi та балансу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МIОРИТМ" за 2018 рiк, затвердити рiчну iнформацiю про ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIОРИТМ", що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 
8.Прибуток ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МIОРИТМ" не розподiляти в зв'язку з його вiдсутнiстю. Збитки ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МIОРИТМ" покривати за рахунок майбутнiх прибуткiв.
9.Змiнити тип акцiонерного товариства з публiчного на приватне акцiонерне товариство. Змiнити найменування Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МIОРИТМ" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIОРИТМ". 
10.Внести та затвердити змiни до статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МIОРИТМ" у зв'язку зi змiною найменування Товариства та приведенням його у вiдповiднiсть до вимог законодавства, шляхом викладення його у новiй редакцiї. Визначити Голову та Секретаря Загальних зборiв уповноваженими на пiдписання та реєстрацiю нової редакцiї статуту.
11.Внести та затвердити змiни до Положень Товариства: про Правлiння, про Наглядову раду, про Ревiзiйну комiсiю шляхом викладення у новiй редакцiї.
12.Припинити повноваження Правлiння у складi: Голова Правлiння - Дочинець Вiталiй Володимирович, члени Правлiння - Мозоль Євгенiй Петрович, Реденський Олексiй Аврамович.("За" - 23 849 голосiв або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з вiдповiдного питання).Обрати Головою Правлiння - Дочинця Вiталiя Володимировича, членами Правлiння - Мозоля Євгенiя Петровича, Реденського Олексiя Аврамовича.(результати кумулятивного голосування: Дочинць В. В. - "За" - 23 849 голосiв, Мозоль Є. П. - "За" - 23 849 голосiв, Реденський О. А.  - "За" - 23 849 голосiв).
13.Припинити повноваження Наглядової ради у складi: Голова Наглядової ради - Костржевський Денис Борисович, члени Наглядової ради: Гордiєнко Артур Вiкторович та Мороз Ольга Валерiївна.  
14.Обрати членами Наглядової ради Гордiєнко Артура Вiкторовича, Костржевського Дениса Борисовича, Мороз Ольгу Валерiївну..Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що будуть укладатися з новообраними членами Наглядової ради, надати повноваження Головi Правлiння на пiдписання цих договорiв вiд iменi Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради здiйснюватимуть свою дiяльнiсть на безоплатнiй основi.(результати кумулятивного голосування: Гордiєнко А. В. - "За" - 23 849 голосiв, Костржевський Д. Б. - "За" - 23 849 голосiв, Мороз О. В.- "За" - 23 849 голосiв).
15.Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї у складi: Голова Ревiзiйної комiсiї - Реденська Ганна Олексiївна; члени Ревiзiйної комiсiї - Петечел Михайло  Васильович, Савiна Олеся Володимирiвна.("За" - 23 849 голосiв або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з вiдповiдного питання). Обрати членами Ревiзiйної комiсiї - Нитченко Iнну Валерiївну, Петечела Михайла Васильовича,  Реденську Ганну Олексiївну. (результати кумулятивного голосування: Нитченко I. В. - "За" - 23 849 голосiв, Петечел М. В. - "За" - 23 849 голосiв, Реденська Г. О.-"За" - 23 849 голосiв).Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що будуть укладатися з новообраними членами Ревiзiйної комiсiї, надати повноваження Головi Правлiння на пiдписання цих договорiв вiд iменi Товариства. Встановити, що члени Ревiзiйної комiсiї здiйснюватимуть свою дiяльнiсть на безоплатнiй основi.("За" - 23 849 голосiв або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з вiдповiдного питання).
Всi рiшення з питань порядку денного (крiм 12,14,15 питання порядку денного)  були прийнятi 23849 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй з вiдповiдних питань.



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

Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X

Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)
Iншi органи не здiйснювали реєстрацiю акцiонерiв.

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

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

X

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

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (зазначити)
Бюлетенями для голосування. 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (зазначити)
Позачерговi збори не скликались.

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні
Наглядова рада

X
Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства 
позачерговi загальнi збори в звiтному роцi не скликались
Інше (зазначити)
позачерговi загальнi збори в звiтному роцi не скликались

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: скликаних, але не проведенних рiчних (чергових) загальних зборiв в звiтному роцi не було.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: скликаних, але не проведенних позачергових загальних зборiв в звiтному роцi не було.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів
2
членів наглядової ради - представників акціонерів
1
членів наглядової ради - незалежних директорів
0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
З питань аудиту

X
З питань призначень

X
З винагород

X
Інше (зазначити)
Комiтети у складi Наглядової ради не створювались. оцiнка роботи комiтетiв не проводилась.

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiтети у складi Наглядової ради не створювались. оцiнка роботи комiтетiв не проводилась.

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комiтети у складi Наглядової ради не створювались.

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові
Посада
Незалежний член


Так
Ні
Костржевський Денис Борисович
Голова наглядової ради

X
Мороз Ольга Валерiївна
Член наглядової ради

X
Гордiєнко Артур Вiкторович
Член наглядової ради

X
Опис:
16.04.2019 р. загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення припинити повноваження Наглядової ради у складi: Голова Наглядової ради - Костржевський Денис Борисович, члени Наглядової ради: Гордiєнко Артур Вiкторович та Мороз Ольга Валерiївна.  
16.04.2019 р. загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення обрати членами Наглядової ради Гордiєнко Артура Вiкторовича, Костржевського Дениса Борисовича, Мороз Ольгу Валерiївну. 
16.04.2019 р. на засiданнi наглядової ради було прийнято рiшення обрати на посаду голови наглядової ради Костржевського Дениса Борисовича. 

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

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги

X
Інше (зазначити)
Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння та/або членом Ревiзiйної комiсiї. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси, та/або незалежнi директори.
X


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

Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
X

Інше (зазначити)
Усiх членiв наглядової ради було переобрано на повторний строк .

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
В звiтному роцi було проведено 8 засiдань наглядової ради. Загальний опис прийнятих рiшень: вирiшення органiзацiйних питань скликання та проведення загальних зборiв; затвердження дiяльностi Товариства за 1 квартал 2019 року; затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування та проектiв рiшень на загальних зборах; внесення до тексту бюлетеня для голосування вiдповiдних кандидатур; обрання голови наглядової ради;затвердження дiяльностi Товариства за 2 квартал 2019 року; затвердження дiяльностi Товариства за 3 квартал 2019 року; затвердження дiяльностi Товариства за 4 квартал 2019 року та 2019 рiк в цiлому.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою

X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X

Інше (запишіть)
Члени наглядової ради не отримують винагороди.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки
Голова правлiння:Дочинець Вiталiй Володимирович
Члени правлiння: Реденський Олексiй Аврамович;Мозоль Євгенiй Петрович	

Функцiональнi обов'язки правлiння: приймає рiшення з питань: 
1) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперетивних завдань Товариства та забезпечення їх виконання;
2) затвердження планiв роботи Правлiння;
3) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської  дiяльностi Товариства;
4) прийняття рiшення про укладення правочинiв на суму , що не перевищує 10 (десять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства;
5) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
6) розробка штатного розкладу та затвердження посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
7) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, в тому числi i на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш, як 10 (десять) вiдсоткiв акцiй Товариства;
8) необхiднiсть укладення та контроль за виконанням колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння;
9) управлiння роботою структурних пiдроздiлiв та пiдприємств Товариства;
10) органiзацiя внутрiшнього контролю;
11) визначення напрямкiв та методiв ведення фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi;
12) ведення облiку кадрiв, створення положень щодо заохочення та накладання стягнень на працiвникiв Товариства;
13) попереднiй розгляд всiх питань, якi вiдповiдно до статуту та чинного законодавства пiдлягають вирiшенню Загальними зборами i пiдготовка з цих питань необхiдних матерiалiв, проектiв та пропозицiй, що виносяться на розгляд Загальних зборiв;
14) здiйснення iнших дiй, передбачених внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради. 
До компетенцiї Правлiння також вiдноситься :
1) приймати рiшення про надання права Головi Правлiння без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, надавати накази та давати розпорядження, обов'яковi для виконання всiма працiвниками Товариства, а також затверджувати перелiк питань, що передаються до компетенцiї Голови Правлiння, рiшення з яких голова Правлiння може приймати одноосiбно; 
2) розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння;
3) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради;
4) керувати поточними справами Товариства;
5) вiдкривати та закривати рахунки в установах банкiв; 
6) приймати на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, визначати умови оплати працi працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи дисциплiнарного стягнення та матерiального стимулювання вiдповiдно до чинного законодавства, статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 
7) видавати накази та розпорядження; 
8) затверджувати iнструкцiї та iншi акти з питань дiяльностi Товариства, за винятком вiднесених до компетенцiї iнших органiв Товариства;
9) погоджувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
10) затверджувати органiзацiйну структуру, положення про структурнi пiдроздiли, штатний розпис та проектно-кошториснi документи Товариства, посадовi оклади працiвникiв, 
11) встановлювати показники, розмiри та строки премiювання працiвникiв;
12) встановлювати договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на послуги;
13) виносити рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства;
14) органiзовувати ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi;
15) затверджувати режим працi та вiдпочинку i правила внутрiшнього розпорядку;
16) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми докуметами Товариства.

Опис
Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, є Правлiння на чолi з Головою Правлiння.Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання Їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим статутом i чинним законодавством. 
16.04.2019 р. загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення припинити повноваження Правлiння у складi: Голова Правлiння - Дочинець Вiталiй Володимирович, члени Правлiння - Мозоль Євгенiй Петрович, Реденський Олексiй Аврамович. Обрати Головою Правлiння - Дочинця Вiталiя Володимировича, членами Правлiння - Мозоля Євгенiя Петровича, Реденського Олексiя Аврамовича.
Засiдань правлiння в звiтному роцi не було.
Примітки
 
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  4

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
так
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
так
ні
так
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
так
так
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
так
так
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
так
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
так
так
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
так
ні
ні
так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
так
ні
ні
ні
Затвердження зовнішнього аудитора
так
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
так
ні
ні
так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X

Положення про наглядову раду
X

Положення про виконавчий орган
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X

Положення про акції акціонерного товариства
X

Положення про порядок розподілу прибутку
X

Інше (запишіть)
Статут та iншi органiзацiйнi, фiнансовi, розпорядчi документи.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність 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
так
ні
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу
ні
ні
так
так
так
Інформація про склад органів управління товариства
так
ні
так
так
так
Статут та внутрішні документи
так
ні
так
так
ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
так
ні
так
так
ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
ні
ні
ні
ні
так

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Менше ніж раз на рік

X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X

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

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Виконавчий орган

X
Інше (зазначити)
Iнший орган не приймав рiшення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фiрми).

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

Так
Ні
З власної ініціативи
X

За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів

X
Інше (зазначити)
Iнiцiативи вiд iнших органiв не було.

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

№ з/п
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)
1
Мороз Валерiй Миколайович

65,985114
2
Костржевський Денис Борисович

16,8027
3
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компаня з управлiння активами "НIКА-IНВЕСТ" (Пайовий iнвестицiйний фонд "Дельта-капiтал" закритий недиверсифiкований венчурний)
34935509
10,01577

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій
Кількість акцій з обмеженнями
Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження
36 143
2 591
Обмеження голосування акцiонерiв на загальних зборах вiдповiдно до вимог пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України" .
12.10.2014

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
Наглядова рада. Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв на строк не бiльший нiж 3 (три) роки. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння та/або членом Ревiзiйної комiсiї. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси, та/або незалежнi директори. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи: Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" Загальними зборами, Товариство протягом 3 (трьох) мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання решти членiв Наглядової ради, а в разi обрання членiв Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правлiння. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
Правлiння. Членом Правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи членом Ревiзiйної комiсiї. Кiлькiсний склад Правлiння становить 3 (три) особи: Голова Правлiння та члени Правлiння. Визначення особового складу Правлiння, обрання та припинення повноважень членiв Правлiння, в тому числi Голови Правлiння, здiйснюється Наглядовою радою. Повноваження Голови Правлiння та членiв Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради. Наглядова рада Товариства може прийняти рiшення про припинення повноважень Голови чи членiв Правлiння та одночасне обрання нових членiв та Голови Правлiння у випадках: у разi виникнення обставин, якi вiдповiдно до чинного законодавства перешкоджають виконанню обов'язкiв Голови чи члена Правлiння; у разi невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв; якщо їх дiї або бездiяльнiсть порушують права акцiонерiв чи самого Товариства; у разi порушення ними умов укладеного з ними договорiв; здiйснення посадових чи корисливих злочинiв; невиконання рiшень Загальних зборiв або Наглядової ради; перевищення повноважень, передбачених цим статутом; зловживання своїми посадами; професiйна некомпетентнiсть, що призвела чи могла призвести до отримання збиткiв в дiяльностi Товариства; за їх бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариство за 2 (два) тижнi; в разi неможливостi виконання обов'язкiв Голови чи члена Правлiння за станом здоров'я; в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, якими їх засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв Голови чи члена Правлiння; в разi смертi, визнання їх недiєздатними, обмежено дiєздатними, безвiсно вiдсутнiми, померлими; в iнших випадках, передбачених чинним законодавством, контрактом, статутом, Положенням про Правлiння.
Ревiзiйна комiсiя. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї та прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень вiдноситься до виключної компетенцiї загальних зборiв.Члени Ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї становить 3 (три) особи: Голова Ревiзiйної комiсiї та члени Ревiзiйної комiсiї. Не може бути членом Ревiзiйної комiсiї: член Наглядової ради; член Правлiння; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; члени iнших органiв Товариства. Строк повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї встановлюється на перiод не бiльше нiж 3 (три) роки.
У вiдповiдностi до частини 8 статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" товариство не зобов'язано розкривати їнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення. 


9) повноваження посадових осіб емітента
Наглядова рада. Наглядова рада є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства", здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" та статутом.До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Правлiнню;
2) затвердження положення про винагороду членiв Правлiння, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
3) затвердження звiту про винагороду членiв Правлiння, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
4) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
5) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
6) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;
7) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
8) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
9) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
10) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
11) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";
12) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння;
13) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
14) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
15) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства;
16) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
17) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
18) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
19) призначення та звiльнення Голови та членiв Правлiння;
20) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
21) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг;
22) затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
23) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства";
24) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства";
25) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;
26) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
27) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
28) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно з Законом України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
29) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства;
30) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
31) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
32) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
33) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства";
34) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом.
Голова Наглядової ради: органiзовує роботу Наглядової ради; скликає засiдання Наглядової ради та головує на  них; вiдкриває Загальнi збори; головує на Загальних зборах у разi надання Наглядовою радою таких повноважень; пiдписує вiд iменi Товариства трудовий контракт з кожним членом виконавчого органу; здiйснює iншi повноваження, передбаченi цивiльно-правовим договором та Положенням про Наглядову раду. 
Правлiння. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. 
Правлiння, зокрема, приймає рiшення з питань: 
1) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперетивних завдань Товариства та забезпечення їх виконання;
2) затвердження планiв роботи Правлiння;
3) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської  дiяльностi Товариства;
4) прийняття рiшення про укладення правочинiв на суму , що не перевищує 10 (десять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства;
5) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
6) розробка штатного розкладу та затвердження посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
7) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, в тому числi i на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш, як 10 (десять) вiдсоткiв акцiй Товариства;
8) необхiднiсть укладення та контроль за виконанням колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння;
9) управлiння роботою структурних пiдроздiлiв та пiдприємств Товариства;
10) органiзацiя внутрiшнього контролю;
11) визначення напрямкiв та методiв ведення фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi;
12) ведення облiку кадрiв, створення положень щодо заохочення та накладання стягнень на працiвникiв Товариства;
13) попереднiй розгляд всiх питань, якi вiдповiдно до статуту та чинного законодавства пiдлягають вирiшенню Загальними зборами i пiдготовка з цих питань необхiдних матерiалiв, проектiв та пропозицiй, що виносяться на розгляд Загальних зборiв;
14) здiйснення iнших дiй, передбачених внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради. 
До компетенцiї Правлiння також вiдноситься :
1) приймати рiшення про надання права Головi Правлiння без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, надавати накази та давати розпорядження, обов'яковi для виконання всiма працiвниками Товариства, а також затверджувати перелiк питань, що передаються до компетенцiї Голови Правлiння, рiшення з яких голова Правлiння може приймати одноосiбно; 
2) розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння;
3) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради;
4) керувати поточними справами Товариства;
5) вiдкривати та закривати рахунки в установах банкiв; 
6) приймати на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, визначати умови оплати працi працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи дисциплiнарного стягнення та матерiального стимулювання вiдповiдно до чинного законодавства, статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 
7) видавати накази та розпорядження; 
8) затверджувати iнструкцiї та iншi акти з питань дiяльностi Товариства, за винятком вiднесених до компетенцiї iнших органiв Товариства;
9) погоджувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
10) затверджувати органiзацiйну структуру, положення про структурнi пiдроздiли, штатний розпис та проектно-кошториснi документи Товариства, посадовi оклади працiвникiв, 
11) встановлювати показники, розмiри та строки премiювання працiвникiв;
12) встановлювати договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на послуги;
13) виносити рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства;
14) органiзовувати ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi;
15) затверджувати режим працi та вiдпочинку i правила внутрiшнього розпорядку;
16) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми докуметами Товариства.
Голова Правлiння уповноважений керувати поточними справами Товариства, органiзовувати виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради, представляти Товариство в його вiдносинах iз третiми особами, вести переговори та укладати угоди (договори, контракти тощо) вiд iменi Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, органiзовувати роботу Правлiння, скликати засiдання та забезпечувати ведення протоколiв засiдань Правлiння. 
Голова Правлiння має право: представляти iнтереси Товариства в органах влади, судових органах, у стосунках з iншими юридичними та фiзичними особами; вiдкривати i закривати поточнi, валютнi, в цiнних паперах та iншi рахунки в банках та в iнших установах; укладати договори, угоди, в тому числi трудовi контракти; визначати органiзацiйну структуру Товариства; визначати умови оплати працi працiвникiв Товариства та iнших осiб, якi приймаються на роботу згiдно з чинним законодавством; приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, накладати на них дисциплiнарнi стягнення та притягати до майнової вiдповiдальностi в порядку, встановленому законодавством про працю; давати вказiвки, видавати накази й розпорядження, обов'язковi для всiх працiвникiв Товариства, яким вони адресованi; пiдписувати фiнансовi, банкiвськi, звiтнi та iншi документи Товариства; затверджувати зразки печаток, штампiв, фiрмових бланкiв, та iнших реквiзитiв Товариства; видавати довiреностi членам Правлiння та працiвникам Товариства; затверджувати правила, процедури та iншi внутрiшнi документи Товариства, крiм тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради; розробляти та затверджувати правила внутрiшнього трудового розпорядку; розпоряджатися вiдповiдно до статуту i чинного законодавства майном i коштами Товариства; у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб; здiйснювати iншi дiї вiд iменi Товариства, крiм тих, якi вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. 

Ревiзiйна комiсiя. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.


10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
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ЗВІТ 
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ
ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ, НАВЕДЕНОЇ 
У ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МІОРИТМ»
станом на 31 грудня 2019 року



УПРАВЛІНСЬКОМУ ПЕРСОНАЛУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МІОРИТМ»,
НКЦПФР

ЗВІТ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ 

Інформація про предмет завдання  
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 13678086, Місцезнаходження Товариства: Україна, 01033, м. Київ, вулиця Жилянська, будинок 31, далі - Товариство) станом на 31 грудня 2019 року, складеного у відповідності до вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-ІV (далі - Закон № 3480-ІV) та внутрішніх документів Товариства, які регулюють систему корпоративного управління, систему внутрішнього контролю та систему управління ризиками.
Крім того, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту  про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2019 року. 

Предметом перевірки щодо надання обґрунтованої впевненості щодо інформації у звіті про корпоративне управління є документи та відомості, що розкривають або підтверджують інформацію: 
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; повноваження посадових осіб емітента. 

Застосовні критерії 
Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-ІV.
Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI.

Властиві обмеження 
Ми звертаємо увагу, що оцінка ефективності внутрішнього контролю не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику, що внутрішній контроль може стати неадекватним через зміни в обставинах або через недотримання або неповне дотримання його політик та процедур.

Конкретна мета
Цей незалежний звіт з надання обґрунтованої впевненості може бути включений до звіту керівництва в складі річної регулярної інформації, що розкривається Товариством на фондовому ринку відповідно до вимог Закону № 3480-ІV, та не може використовуватись для інших цілей.

Відносна відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації у звіті про корпоративне управління станом на 31 грудня 2019 року, складеного відповідно вимог статті 40-1 Закону № 3480-ІV. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для забезпечення розкриття інформації, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

Відносна відповідальність практикуючого фахівця
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо інформації зазначеної у пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління Товариства, складеного станом на 31 грудня 2019 року відповідно вимог статті 40-1 Закону № 3480-ІV на основі отриманих нами доказів.
Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації». Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, щодо інформації емітента з корпоративного управління за відповідними критеріями.
Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку. 
Отримуючи розуміння предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації з предмета завдання доречного до завдання. Це включає оцінку конструкції тих заходів контролю, що є доречними до завдання та визначення, чи було їх застосовано через виконання відповідних процедур на додаток до запиту персоналу, якій відповідає за інформацію з предмета завдання. 
На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку. Наша оцінка ризиків суттєвого викривлення включає очікування, що заходи контролю працюють ефективно. Крім будь-яких інших процедур щодо інформації з предмета завдання, доречних за обставин завдання, наші процедури включали отримання достатніх та прийнятних доказів стосовно операційної ефективності заходів контролю за інформацією з предмета завдання.

Застосовні вимоги контролю якості
Наша аудиторська фірма ТОВ «ЕМКОН-АУДИТ» дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог чинного законодавства.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог
Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об’єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи  
Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв. 
Перевірка відповідності інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління та підтверджувальної інформації, отриманої із документів, наданих Товариством, відповідей керівництва Товариства на запити, даних із відкритих джерел, тощо, проведена шляхом співставлення (порівняння) інформації звіту про корпоративне управління та інформації отриманої аудиторами із різних джерел.
В ході перевірки  були використані дані із наступних джерел:
- внутрішні положення Товариства;
- статут Товариства (затверджений рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 16.04.2019 року, протокол загальних зборів від 16.04.2019 №24 );
- протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, проведених у 2019 році;
- протоколи засідань Наглядової ради Товариства, проведених в 2019 році;
- перелік акціонерів Товариства станом на 31.12.2019 року;
- відповіді на запити від практикуючого фахівця;
- письмові запевнення від Товариства;
- загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів https://smida.gov.ua/db/participant/13678086;
- єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та формувань https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/;
- інформація про бізнес партнера https://sfs.gov.ua/businesspartner" https://sfs.gov.ua/businesspartner;
- сторінка ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» в мережі інтернет http://mioritm.emitents.net.ua/ua/

Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказів стосовно інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився датою 31 грудня 2019 року. Вибір процедур залежав від нашого судження, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень інформації внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання звіту про корпоративне управління і документів з метою розробки процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. 

Висновок практикуючого фахівця

На нашу думку інформація з предмету завдання, яка викладена в звіті про корпоративне управління Товариства не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах на основі критеріїв Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-ІV, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI.

Пояснювальний параграф
Відповідно вимог ст.40-1 Закону № 3480-ІV, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2019 року. Ми не висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації.


Практикуючий фахівець              _____________________________    Сороколат Н.Г.                                                                                                            
(№ реєстрації у реєстрі аудиторів 100366)


ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Результати виконання завдання з метою надання впевненості щодо корпоративного управління дають можливість сформулювати судження щодо:
	відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI, Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-ІV та вимогам його статуту; 
	відповідності відображення інформації у звіті про корпоративне управління.


Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління Товариства, Ревізійна комісія Товариства.
Для досягнення мети Товариства його органи здійснюють управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цілому, так і реалізацію права кожного акціонера на отримання частини прибутку (дивідендів) Товариства. Поряд з цим, Товариство здійснює свою діяльність відповідно до правил ділової етики та враховує інтереси суспільства в цілому.
У корпоративній структурі Товариства наявна дієва Наглядова рада, кваліфікований Виконавчий орган, Ревізійна комісія Товариства, раціональний і чіткий розподіл повноважень між ними, а також належна система підзвітності та контролю. Система корпоративного управління створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між наглядовою радою та виконавчим органом. Органи Товариства та їх посадові особи діють на основі усієї необхідної інформації, сумлінно, добросовісно та розумно в інтересах Товариства та його акціонерів.
Відповідно до чинної редакції статуту Товариства, Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів Товариства, контролює та регулює діяльність Правління.
Відповідно до чинної редакції статуту Товариства, Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів і Наглядової ради Товариства. Правління є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства, виконує  та організовує виконання їх рішень.
Відповідно до чинної редакції статуту Товариства, контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється як із залученням незалежного аудитора, так і через механізми внутрішнього контролю, зокрема в Товаристві передбачено Ревізійну комісію, яка здійснює контроль  фінансово-господарської діяльності Товариства.
Діюча у Товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю сприяє збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів Товариства, забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів, підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів, запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок, забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства.

Власний кодекс корпоративного управління Товариством не приймався.

Товариство не приймало рішення про добровільне застосування кодексів корпоративного управління фондової біржі, будь-яких об’єднань юридичних осіб або будь-яких інших кодексів корпоративного управління. 

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені чинним законодавством України вимоги.

Ми перевірили інформацію, подану в звіті про корпоративне управління щодо застосування кодексу корпоративного управління. Вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-ІV дотримуються.

Ми перевірили інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на загальних зборах рішень, які відображені у звіті про корпоративне управління. Інформація розкрита повністю з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-ІV.

Ми перевірили інформацію щодо персонального складу Виконавчого органу Товариства, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Інформація у звіті про корпоративне управління достовірна та відповідає Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-ІV.

Товариство розкриває інформацію про істотні фактори ризику, які можуть вплинути на фінансовий стан та результати господарської діяльності Товариства в майбутньому і які можна з достатньою мірою впевненості спрогнозувати, про наявну в Товаристві систему управління такими ризиками, а також про основні характеристики системи внутрішнього контролю. Керівництво Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. 

Висновок: 
- інформація, яка відображена у Звіті з корпоративного управління, надає правдиву та неупереджену інформацію щодо основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства.
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеного станом на 31.12.2019 року.
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах акціонерів Товариства, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеного станом на 31.12.2019 року. 
- порядок призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб емітента, який відображений у звіті про корпоративне управління, визначено статутом Товариства, затвердженим рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 16.04.2019 року (протокол загальних зборів від 16.04.2019 №24). Цей порядок в повній мірі відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI щодо призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб Товариства.
- повноваження посадових осіб, які зазначені у звіті про корпоративне управління, визначені статутом Товариства та в повній мірі відповідають вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI та іншим вимогам чинного законодавства України та забезпечують посадових осіб Товариства необхідними можливостями для здійснення ними своїх функцій.


Основні відомості про практикуючого фахівця (аудиторську фірму)

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Емкон-Аудит»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 37153128

ТОВ «ЕМКОН-АУДИТ» включене до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності у розділ «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» за № 4374

Місцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Євгенії Мірошниченко, 10-Б 

Фактичне місце розташування: 03057, м. Київ, вул. Євгенії Мірошниченко, 10-Б; тел. (044) 222‑69‑41.


 Директор ТОВ «Емкон-Аудит»   _____________________________    Сороколат Н.Г.                                                                                                             
(Сертифікат аудитора № 006683, № реєстрації у реєстрі аудиторів 100366) 


Дата складання звіту                              «02» квітня 2020 року


Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)


VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейовані іменні
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компаня з управлiння активами "НIКА-IНВЕСТ" (Пайовий iнвестицiйний фонд "Дельта-капiтал" закритий недиверсифiкований венчурний)
34935509
01033, Україна, немає р-н,  Київ,  Жилянська,  31
3 620
10,01577
3 620
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні
фiзична особа
23 849
65,985114
23 849
0
фiзична особа
6 073
16,8027
6 073
0
Усього
33 542
92,803584
33 542
0
X. Структура капіталу

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
простi
36 143
1,05
Акцiонери Товариства мають право: Брати участь в управлiннi Товариством: Брати участь у розподiлi прибутку Товариства та отримувати частину прибутку у виглядi дивiдендiв на акцiї Товариства. Одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.Рiвне переважне право на придбання акцiй, при додатковому приватному розмiщеннi акцiй Товариством. Прийняти пропозицiю Товариства щодо продажу йому акцiй за ринковою вартiстю. На обов'язковий викуп Товариством належних акцiонеру голосуючих акцiй.Отримати акцiї товариств-правонаступникiв внаслiдок злиття, приєднання, подiлу, видiлу або частку (пай) внаслiдок перетворення. У разi лiквiдацiї Товариства отримати частину його майна або вартостi частини майна Товариства, пропорцiйну розмiру частки акцiонера в статутному капiталi Товариства; Акцiонер або акцiонери, якi у сукупностi володiють 5 (п'ятьма) вiдсотками та бiльше акцiй Товариства, мають право вносити пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв, якi повиннi обов'язково  бути включенi Наглядовою радою до проекту порядку денного. Акцiонер або акцiонери, якi у сукупностi володiють 10 (десятьма) вiдсотками та бiльше акцiй Товариства: можуть вимагати скликання позачергових Загальних зборiв; мають право оскаржувати до суду рiшення про вiдмову у скликаннi позачергових Загальних зборiв; мають право самостiйно скликати та проводити позачерговi Загальнi збори у випадку не прийняття Наглядовою радою рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв на їх вимогу; мають право призначати представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям пiдсумкiв.Акцiонери Товариства мають рiвне переважне право на придбання акцiй Товариства, при додатковому їх розмiщеннi. Акцiонери не мають переважного права на придбання акцiй Товариства, якi пропонуються їх власником до продажу третiй особi. Право акцiонера на оскарження рiшення Загальних зборiв.
Акцiонер Товариства зобов'язаний: дотримуватись вимог статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; оплачувати акцiї у розмiрi, порядку та засобами, передбаченими статутом Товариства; брати участь в управлiннi справами Товариства шляхом участi та голосування на Загальних зборах особисто або через представника; не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про
дiяльнiсть Товариства; сприяти Товариству у здiйсненнi ним своєї статутної дiяльностi; нести iншi обов'язки, передбаченi чинним законодавством.

немає
Примітки:
Акцiонери мають iншi права та обов'язки передбаченi чинним законодавством та статутом.
XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
19.04.1999
297/10/1/99
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
UA4000145833
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
1,05
36 143
37 950,15
100
Опис
09 серпня 2019 року Нацiональною комiссiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було видано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №297/1/10/99 в зв'язку зi змiною найменування товариства (16.04.2019р. на загальних зборах акцiонерiв було прийнято з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МIОРИТМ" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIОРИТМ", у зв'язку зi змiною типу акцiонерного товариства. Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. В звiтному роцi фактiв включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi не було. Додаткової емiсiї в звiтному перiодi не було.   Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випускiв акцiй та iнших видiв цiнних паперiв. 


XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
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 кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
174
174
0
0
174
174
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
174
174
0
0
174
174
2. Невиробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
174
174
0
0
174
174
Опис
Строки та умови користування основними засобами (за основними групами) становить для:
- будiвель i споруд - 20 рокiв,
- машин та обладнання - 2 роки,
- транспортних засобiв - 5 рокiв,
- iнструментiв, приладiв, iнвентаря (меблiв) - 4 роки,
- iнших основних засобiв - 12 рокiв.
Основнi засоби кожної групи використовуються за своїм прямим призначенням. Ступiнь їх використання - 100 %. 
Первiсна вартiсть основних засобiв:  600,0 тис. грн.
Ступiнь їх зносу: 71,0 %.
Сума нарахованого зносу:  426,0 тис. грн.
Змiни у вартостi основних засобiв  не було. 
Обмежень на використання майна емiтента немає.



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
-237
-496
Статутний капітал (тис.грн)
38
38
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
38
38
Опис
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 року № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 Цивiльного кодексу України "Статутний капiтал акцiонерного товариства", зокрема п. 3 "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї".
Висновок
Вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України не дотримуються. Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
51
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
1 000
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
1 051
X
X
Опис
До рядка таблицi "Iншi зобов"язання та забезпечення" вiднесено наступнi даннi в тис.грн.: Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги -161; Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 296; Поточнi забезпечення - 2;  Iншi поточнi зобов"язання-541.
Товариство не має зобов'язань за кредитами банку, за цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами, фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, фiнансової допомоги на зворотнiй основi.



6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
04107, Україна, Київ, Тропiнiна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.10.2013
Міжміський код та телефон
(044) 591-04-04
Факс
(044)591-04-00
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис
Публiчне акцiонерне товариство " Нацiональний депозитарiй України" - депозитарiй, який обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства. Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону України "Про депозитарну систему України", акцiонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Комiсiєю в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092). В зв"язку з цим замiсть Номеру лiцензiї або iншого документу вказано № рiшення Комiсiї, щодо реєстрацiї  Правил Центрального депозитарiю та замiсть дати видачi лiцензiї або iншого документа вказана дата прийняття рiшення Комiсiї, щодо реєстрацiї  Правил Центрального депозитарiю.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
35316245
Місцезнаходження
03134, Україна, Київ, Симиренка, 26-А, к.88
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
4026
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
27.09.2007
Міжміський код та телефон
(044) 458 53 43
Факс
(044) 458 53 43
Вид діяльності
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис
Аудиторськi послуги

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма
Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи
21676262
Місцезнаходження
03150, Україна, м.Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
18.02.2019
Міжміський код та телефон
+380 (044) 287-56-70
Факс
+380 (044) 287-56-73
Вид діяльності
Уповноважений надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку
Опис
Iнформацiйнi послуги на фондовому ринку

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НВП "МАГIСТР"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
34045290
Місцезнаходження
04201, Україна, м.Київ, вул. Полярна, 20, лiт. А, поверх 1, оф. №6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ №286642
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
12.10.2013
Міжміський код та телефон
(044) 500 16 07(08)
Факс
(044) 500 16 07(08)
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис
Виконання функцiй депозитарної установи. 

КОДИ
Дата
01.01.2020
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIОРИТМ"
за ЄДРПОУ
13678086
Територія
м.Київ, Голосiївський р-н
за КОАТУУ
8036100000
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання
за КВЕД
26.60
Середня кількість працівників: 1
Адреса, телефон: 01033 Київ, Жилянська, б.31, 044-287-12-96
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 p.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Необоротні активи



Нематеріальні активи
1000
0
0
    первісна вартість
1001
0
0
    накопичена амортизація
1002
( 0 )
( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
Основні засоби
1010
174
174
    первісна вартість
1011
600
600
    знос
1012
( 426 )
( 426 )
Інвестиційна нерухомість
1015
0
0
    первісна вартість
1016
0
0
    знос
1017
( 0 )
( 0 )
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
    первісна вартість
1021
0
0
    накопичена амортизація
1022
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:



    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
0
0
    інші фінансові інвестиції
1035
0
0
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0
Відстрочені податкові активи
1045
0
0
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
174
174
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
124
124
Виробничі запаси
1101
0
0
Незавершене виробництво
1102
124
124
Готова продукція
1103
0
0
Товари
1104
0
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
29
26
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
38
29
    з бюджетом
1135
41
39
    у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
    з нарахованих доходів
1140
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
389
389
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
78
33
Готівка
1166
0
0
Рахунки в банках
1167
78
33
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0
0
у тому числі в:



    резервах довгострокових зобов’язань
1181
0
0
    резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
    резервах незароблених премій
1183
0
0
    інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
0
0
Усього за розділом II
1195
699
640
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
873
814

Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
38
38
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
0
0
Додатковий капітал
1410
77
77
Емісійний дохід
1411
77
77
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
108
108
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
-719
-460
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
-496
-237
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення



Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:



    резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
    резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
    резерв незароблених премій
1533
0
0
    інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
0
0
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:



    довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
331
161
    розрахунками з бюджетом
1620
9
51
    у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
    розрахунками зі страхування
1625
0
0
    розрахунками з оплати праці
1630
0
0
    одержаними авансами
1635
211
296
    розрахунками з учасниками
1640
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
    страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
2
2
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
816
541
Усього за розділом IІІ
1695
1 369
1 051
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
873
814
Примітки: Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

Керівник				Дочинець Вiталiй Володимирович

Головний бухгалтер			посада штатним розкладом непередбачена
КОДИ
Дата
01.01.2020
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIОРИТМ"
за ЄДРПОУ
13678086

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
1801003
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
3 046
1 648
Чисті зароблені страхові премії
2010
0
0
Премії підписані, валова сума
2011
0
0
Премії, передані у перестрахування
2012
( 0 )
( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
0
0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
0
0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 1 625 )
( 1 006 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 0 )
( 0 )
Валовий:
    прибуток
2090
1 421
642
    збиток
2095
( 0 )
( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0
0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
0
0
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
0
0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
0
0
Інші операційні доходи
2120
0
0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2123
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 1 242 )
( 847 )
Витрати на збут
2150
( 0 )
( 0 )
Інші операційні витрати
2180
( 0 )
( 0 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
0
0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0
0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток
2190
179
0
    збиток
2195
( 0 )
( 205 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
97
0
Інші доходи
2240
0
0
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 17 )
( 104 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 0 )
( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
259
0
    збиток
2295
( 0 )
( 309 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
0
0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
259
0
    збиток
2355
( 0 )
( 309 )
II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
0
0
Інший сукупний дохід
2445
0
0
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
0
0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
( 0 )
( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
0
0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
259
-309
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
0
0
Витрати на оплату праці
2505
13
12
Відрахування на соціальні заходи
2510
3
2
Амортизація
2515
0
0
Інші операційні витрати
2520
2 851
1 838
Разом
2550
2 867
1 852
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
0
0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
0
0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
0,000000
0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
0,000000
0,000000
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

Керівник				Дочинець Вiталiй Володимирович

Головний бухгалтер			посада штатним розкладом непередбачена
КОДИ
Дата
01.01.2020
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIОРИТМ"
за ЄДРПОУ
13678086


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2019 рік
Форма №3
Код за ДКУД
1801004

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
3 658
1 975
Повернення податків і зборів
3005
0
0
 у тому числі податку на додану вартість
3006
0
0
Цільового фінансування
3010
0
0
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
174
211
Надходження від повернення авансів
3020
0
54
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
0
0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
0
0
Надходження від операційної оренди
3040
0
0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
0
0
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
0
0
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 2 163 )
( 1 023 )
Праці
3105
( 10 )
( 10 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 3 )
( 3 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 1 421 )
( 908 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 283 )
( 127 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів
3118
( 1 138 )
( 781 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 0 )
( 38 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 0 )
( 129 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150
( 0 )
( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( 4 )
( 108 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
231
21
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



    фінансових інвестицій
3200
0
0
    необоротних активів
3205
0
0
Надходження від отриманих:



    відсотків
3215
0
0
    дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
0
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання  на придбання:



    фінансових інвестицій
3255
( 0 )
( 0 )
    необоротних активів
3260
( 0 )
( 0 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
0
0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:



Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
0
340
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
0
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання  на:



Викуп власних акцій
3345
( 0 )
( 0 )
Погашення позик
3350
( 276 )
( 300 )
Сплату дивідендів
3355
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
( 0 )
( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3390
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
-276
40
Чистий рух коштів за звітний період
3400
-45
61
Залишок коштів на початок року
3405
78
17
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
33
78
Примітки: Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

Керівник				Дочинець Вiталiй Володимирович

Головний бухгалтер			посада штатним розкладом непередбачена
КОДИ
Дата
01.01.2020
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIОРИТМ"
за ЄДРПОУ
13678086

Звіт про власний капітал
За 2019 рік
Форма №4
Код за ДКУД
1801005
Стаття
Код рядка
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000
38
0
77
108
-719
0
0
-496
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок 
4010
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни 
4090
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок року 
4095
38
0
77
108
-719
0
0
-496
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
259
0
0
259
Інший сукупний дохід за звітний період 
4110
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 
4111
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 
4112
0
0
0
0
0
0
0
0
Накопичені курсові різниці 
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід 
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
4200
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу 
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників: 
Внески до капіталу 
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу 
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій 
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій 
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі 
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій 
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі 
4290
0
0
0
0
0
0
0
0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі  
4295
0
0
0
0
259
0
0
259
Залишок на кінець року 
4300
38
0
77
108
-460
0
0
-237
Примітки: Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

Керівник				Дочинець Вiталiй Володимирович

Головний бухгалтер			посада штатним розкладом непередбачена
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Примітки до річної фінансової звітності 
ПрАТ ”Міоритм”
 за 2019 рік
1.	Загальна інформація.
Найменування звітуючої організації:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІОРИТМ»
Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство 
Країна реєстрації  
Україна
Юридична адреса (адреса знаходження органу управління організації):
01033 м. Київ, вул. Жилянська, 31
Дата державної реєстрації
30.05.1994 р. 
Звітний період
Рік, що закінчується 31 грудня 2019 р.
Дата затвердження звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства
	13 лютого 2020 р. 
Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.
Валюта звітності
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
Рівень округлення в представленій звітності
Тис.(1000)
Основні види діяльності згідно статутних документів
За КВЕД:
26.60 - Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання
Фінансова звітність ПрАТ «МІОРИТМ» підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, яка затверджена Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (Рада з МСФЗ).

2.  Загальна основа формування фінансової звітності та перелік найбільш значимих положень облікової політики.     

Основа ведення бухгалтерського обліку.
   Бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
    Фінансова звітність за МСФЗ складається на основі інформації про активи , зобов'язання, капіталі , господарські операції та результати відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Основа подання інформації.
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. 
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2019 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2019 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

	Припущення про безперервність діяльності.
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.


Основа формування облікових політик.
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ.

Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

 Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. 
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства.
Примітки до фінансової звітності складаються відповідно з обов'язковими вимогами до розкриття інформації, викладеними у всіх МСБО / МСФЗ.



	3. Суттєві положення облікової політики
3.1. Основи оцінки, застосована при складанні фінансової звітності 
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої вартості або амортизаційної собівартості окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Оцінка справедливої вартості здійснюється з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання справедливої вартості як ціни, яка була б тримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Зокрема, використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.

 3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ.
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», та форми Приміток, що розроблені у відповідності до МСФЗ.
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. 
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства.

3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі відповідно до МСФЗ, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на поточні (зі строком виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов’язань більше 12 місяців).  
Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за амортизованою собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників: 
а) моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами; та 
б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
	фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку;
	фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю;
	фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки в іншому сукупному доході.

Компанія класифікує фінансові активи як такі, що надалі оцінюються за 
	амортизованою собівартістю,

справедливою вартістю через інший сукупний дохід або 
справедливою вартістю через прибуток або збиток, на основі обох таких критеріїв:
(а)	бізнес-моделі суб'єкта господарювання з управління фінансовими активами; та
(б)	установленими договором характеристиками грошових потоків  за фінансовим активом.
Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань:
	фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю;

фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю .
При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між: 
а) балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та 
б) отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус будь-яке нове взяте зобов’язання) визнають у прибутку або збитку.
Фінансовий актив оцінюється  за амортизованою собівартістю, якщо він придбавається з метою одержання договірних грошових потоків і договірні умови фінансового активу генерують  грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми. 
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом, який обліковується за амортизованою вартістю.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.
3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті та в іноземній валюті.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, здійснюється за амортизованою собівартістю.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.
3.3.3. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство відносить облігації, депозити, дебіторську заборгованість, у тому числі позики, та векселі. 
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка.
Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Товариство використовує одну чи кілька ставок дисконту, котрі відповідають переважаючим на ринку нормам доходу для фінансових інструментів, які мають в основному подібні умови і характеристики, включаючи кредитну якість інструмента, залишок строку, протягом якого ставка відсотка за контрактом є фіксованою, а також залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якій здійснюватимуться платежі. 
Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює:
- 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну дату не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання;
- очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання.
У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між договірними грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; і грошовими потоками, які Товариство очікує одержати на свою користь.

Ñòàíîì íà êîæíó çâ³òíó äàòó Òîâàðèñòâî îö³íþº, ÷è çàçíàâ êðåäèòíèé ðèçèê çà ô³íàíñîâèì ³íñòðóìåíòîì çíà÷íîãî çðîñòàííÿ ç ìîìåíòó ïåðâ³ñíîãî âèçíàííÿ. Ïðè âèêîíàíí³ òàêî¿ îö³íêè Òîâàðèñòâî çàì³ñòü çì³íè ñóìè î÷³êóâàíèõ êðåäèòíèõ çáèòê³â âèêîðèñòîâóº çì³íó ðèçèêó íàñòàííÿ äåôîëòó (íåâèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü) ïðîòÿãîì î÷³êóâàíîãî ñòðîêó ä³¿ ô³íàíñîâîãî ³íñòðóìåíòà. Äëÿ âèêîíàííÿ òàêî¿ îö³íêè Òîâàðèñòâîîâàðèñòâî³ 5..5.10)ä: "îâîãî àêòèâó  òüñÿ ïîíÿòòÿ³ÿ ÿêà âèêîðèñòîâóºòüñÿ_______________________________________________________ ïîð³âíþº ðèçèê íàñòàííÿ äåôîëòó (íåâèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü) çà ô³íàíñîâèì ³íñòðóìåíòîì ñòàíîì íà çâ³òíó äàòó ç ðèçèêîì íàñòàííÿ äåôîëòó çà ô³íàíñîâèì ³íñòðóìåíòîì ñòàíîì íà äàòó ïåðâ³ñíîãî âèçíàííÿ, ³ âðàõîâóº ïðè öüîìó îá´ðóíòîâàíî íåîáõ³äíó òà ï³äòâåðäæóâàíó ³íôîðìàö³þ, ùî º äîñòóïíîþ áåç íàäì³ðíèõ âèòðàò àáî çóñèëü, ³ âêàçóº íà çíà÷íå çðîñòàííÿ êðåäèòíîãî ðèçèêó ç ìîìåíòó ïåðâ³ñíîãî âèçíàííÿ.
Òîâàðèñòâî ìîæå çðîáèòè ïðèïóùåííÿ ïðî òå, ùî êðåäèòíèé ðèçèê çà ô³íàíñîâèì ³íñòðóìåíòîì íå çàçíàâ çíà÷íîãî çðîñòàííÿ ç ìîìåíòó ïåðâ³ñíîãî âèçíàííÿ, ÿêùî áóëî ç'ÿñîâàíî, ùî ô³íàíñîâèé ³íñòðóìåíò ìàº íèçüêèé ð³âåíü êðåäèòíîãî ðèçèêó ñòàíîì íà çâ³òíó äàòó.
Ó âèïàäêó ô³íàíñîâîãî àêòèâó, ùî º êðåäèòíî-çíåö³íåíèì ñòàíîì íà çâ³òíó äàòó, àëå íå º ïðèäáàíèì àáî ñòâîðåíèì êðåäèòíî-çíåö³íåíèì ô³íàíñîâèì àêòèâîì, Òîâàðèñòâî îö³íþº î÷³êóâàí³ êðåäèòí³ çáèòêè ÿê ð³çíèöþ ì³æ âàëîâîþ áàëàíñîâîþ âàðò³ñòþ àêòèâó òà òåïåð³øíüîþ âàðò³ñòþ î÷³êóâàíèõ ìàéáóòí³õ ãðîøîâèõ ïîòîê³â, äèñêîíòîâàíîþ çà ïåðâ³ñíîþ åôåêòèâíîþ ñòàâêîþ â³äñîòêà çà ô³íàíñîâèì àêòèâîì. Áóäü-ÿêå êîðèãóâàííÿ âèçíàºòüñÿ â ïðèáóòêó àáî çáèòêó ÿê ïðèáóòîê àáî çáèòîê â³ä çìåíøåííÿ êîðèñíîñò³.
Òîâàðèñòâî âèçíàº áàíê³âñüê³ äåïîçèòè ç³ ñòðîêîì ïîãàøåííÿ â³ä ÷îòèðüîõ äî äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â ç äàòè ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³, â ðàç³, ÿêùî äîñòðîêîâå ïîãàøåííÿ òàêèõ äåïîçèò³â éìîâ³ðíî ïðèçâåäå äî çíà÷íèõ ô³íàíñîâèõ âòðàò, â ñêëàä³ ïîòî÷íèõ ô³íàíñîâèõ ³íâåñòèö³é.
Òîâàðèñòâî â³äíîñíî áàíê³âñüêèõ äåïîçèò³â ìàº íàñòóïíó ìîäåëü ðîçðàõóíêó çáèòêó â³ä çíåö³íåííÿ ô³íàíñîâîãî àêòèâó:
	ïðè ðîçì³ùåíí³ äåïîçèòó â áàíêó ç âèñîêîþ íàä³éí³ñòþ (³íâåñòèö³éíèé ð³âåíü ðåéòèíãó uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB òà áàíêè, ùî ìàþòü ïðîãíîç “ñòàá³ëüíèé», ùî ïðèñâîþºòüñÿ ðåéòèíãîâèìè àãåíòñòâàìè, ÿê³ âíåñåí³ äî Äåðæàâíîãî ðåºñòðó óïîâíîâàæåíèõ ðåéòèíãîâèõ àãåíòñòâ ÍÊÖÏÔÐ) íà äàòó ðîçì³ùåííÿ êîøò³â ðåçåðâ çáèòê³â ðîçðàõîâóºòüñÿ â çàëåæíîñò³ â³ä ñòðîêó òà óìîâ ðîçì³ùåííÿ (ïðè ðîçì³ùåíí³ â³ä 1 äî 3-õ ì³ñÿö³â – ðîçì³ð çáèòêó ñêëàäàº 0%, â³ä 3-õ ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó – 1% â³ä ñóìè ðîçì³ùåííÿ, á³ëüøå 1 ðîêó – 2%);

ïðè ðîçì³ùåíí³ äåïîçèòó â áàíêó ç á³ëüø íèçüêèì êðåäèòíèì ðåéòèíãîì (ñïåêóëÿòèâíèé ð³âåíü ðåéòèíãó, ùî ïðèñâîþºòüñÿ ðåéòèíãîâèìè àãåíòñòâàìè, ÿê³ âíåñåí³ äî Äåðæàâíîãî ðåºñòðó óïîâíîâàæåíèõ ðåéòèíãîâèõ àãåíòñòâ ÍÊÖÏÔÐ) íà äàòó ðîçì³ùåííÿ êîøò³â ðåçåðâ çáèòêó ðîçðàõîâóºòüñÿ ó ðîçì³ð³ â³ä 7% äî 20% â³ä ñóìè âêëàäó â çàëåæíîñò³ â ðîçì³ðó ðèçèê³â.
 Â³äíîñíî äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ó âèãëÿä³ íàäàíèõ ïîçèê Òîâàðèñòâî âèêîðèñòîâóº ìîäåëü ðîçðàõóíêó çáèòêó ç âèêîðèñòàííÿì êîåô³ö³ºíòó ñï³ââ³äíîøåííÿ ãðîøîâîãî ïîòîêó äî çàãàëüíîãî áîðãó.
Äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü
Áåçóìîâíà äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü âèçíàºòüñÿ ÿê àêòèâ òîä³, êîëè Òîâàðèñòâî ñòàº ñòîðîíîþ äîãîâîðó òà, âíàñë³äîê öüîãî, íàáóâàº þðèäè÷íå ïðàâî îäåðæàòè ãðîøîâ³ êîøòè. 
 Ïåðâ³ñíà îö³íêà äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ çà ñïðàâåäëèâîþ âàðò³ñòþ.
Ï³ñëÿ ïåðâ³ñíîãî âèçíàííÿ ïîäàëüøà îö³íêà äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ â³äáóâàºòüñÿ çà àìîðòèçîâàíîþ âàðò³ñòþ. 
Ïîòî÷íó äåá³òîðñüêó çàáîðãîâàí³ñòü áåç âñòàíîâëåíî¿ ñòàâêè â³äñîòêà Òîâàðèñòâî îö³íþº çà ñóìîþ ïåðâ³ñíîãî âèçíàííÿ, ÿêùî âïëèâ äèñêîíòóâàííÿ º íåñóòòºâèì.
3.3.4. Ô³íàíñîâ³ àêòèâè, ùî îö³íþþòüñÿ çà ñïðàâåäëèâîþ âàðò³ñòþ
Äî ô³íàíñîâèõ àêòèâ³â, ùî îö³íþþòüñÿ çà ñïðàâåäëèâîþ âàðò³ñòþ, â³äíîñÿòüñÿ àêö³¿ òà ïà¿ (÷àñòêè) ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ.
Ï³ñëÿ ïåðâ³ñíîãî âèçíàííÿ Òîâàðèñòâî îö³íþº ¿õ за справедливою вартістю.
Ñïðàâåäëèâà âàðò³ñòü àêö³é, ÿê³ âíåñåí³ äî á³ðæîâîãî ñïèñêó, îö³íþºòüñÿ çà á³ðæîâèì êóðñîì îðãàí³çàòîðà òîðã³âë³.
ßêùî àêö³¿ ìàþòü îá³ã á³ëüø ÿê íà îäíîìó îðãàí³çàòîð³ òîðã³âë³, ïðè ðîçðàõóíêó âàðòîñò³ àêòèâ³â òàê³ ³íñòðóìåíòè îö³íþþòüñÿ çà êóðñîì íà îñíîâíîìó ðèíêó äëÿ öüîãî àêòèâó àáî, çà â³äñóòíîñò³ îñíîâíîãî ðèíêó, íà íàéñïðèÿòëèâ³øîìó ðèíêó äëÿ íüîãî. Çà â³äñóòíîñò³ ñâ³ä÷åíü íà êîðèñòü ïðîòèëåæíîãî, ðèíîê, íà ÿêîìó Òîâàðèñòâî çàçâè÷àé çä³éñíþº îïåðàö³þ ïðîäàæó àêòèâó, ïðèéìàºòüñÿ çà îñíîâíèé ðèíîê àáî, çà â³äñóòíîñò³ îñíîâíîãî ðèíêó, çà íàéñïðèÿòëèâ³øèé ðèíîê.
Ïðè îö³íö³ ñïðàâåäëèâî¿ âàðòîñò³ àêòèâ³â çàñòîñîâóþòüñÿ ìåòîäè îö³íêè âàðòîñò³, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îáñòàâèíàì òà äëÿ ÿêèõ º äîñòàòíüî äàíèõ, ùîá îö³íèòè ñïðàâåäëèâó âàðò³ñòü, ìàêñèì³çóþ÷è âèêîðèñòàííÿ äîðå÷íèõ â³äêðèòèõ äàíèõ òà ì³í³ì³çóþ÷è âèêîðèñòàííÿ çàêðèòèõ âõ³äíèõ äàíèõ.
ßêùî º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî áàëàíñîâà âàðò³ñòü ñóòòºâî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ñïðàâåäëèâî¿, Òîâàðèñòâî âèçíà÷àº ñïðàâåäëèâó âàðò³ñòü çà äîïîìîãîþ ³íøèõ ìåòîä³â îö³íêè. Â³äõèëåííÿ ìîæóòü áóòè çóìîâëåí³ çíà÷íèìè çì³íàìè ó ô³íàíñîâîìó ñòàí³ åì³òåíòà òà/àáî çì³íàìè êîí’þíêòóðè ðèíê³â, íà ÿêèõ åì³òåíò çä³éñíþº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, à òàêîæ çì³íàìè ó êîí’þíêòóð³ ôîíäîâîãî ðèíêó.
Ñïðàâåäëèâà âàðò³ñòü àêö³é, îá³ã ÿêèõ çóïèíåíî, ó òîìó ÷èñë³ ö³ííèõ ïàïåð³â åì³òåíò³â, ÿê³ âêëþ÷åí³ äî Ñïèñêó åì³òåíò³â, ùî ìàþòü îçíàêè ô³êòèâíîñò³, âèçíà÷àºòüñÿ ³ç óðàõóâàííÿì íàÿâíîñò³ ñòðîê³â â³äíîâëåííÿ îá³ãó òàêèõ ö³ííèõ ïàïåð³â, íàÿâíîñò³ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ òàêèõ åì³òåíò³â, ðåçóëüòàò³â ¿õ ä³ÿëüíîñò³, î÷³êóâàííÿ íàäõîäæåííÿ ìàéáóòí³õ åêîíîì³÷íèõ âèã³ä.
3.3.5. Çîáîâ'ÿçàííÿ. 
Êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü âèçíàºòüñÿ ÿê çîáîâ’ÿçàííÿ òîä³, êîëè Òîâàðèñòâî ñòàº ñòîðîíîþ äîãîâîðó òà, âíàñë³äîê öüîãî, íàáóâàº þðèäè÷íå çîáîâ’ÿçàííÿ ñïëàòèòè ãðîøîâ³ êîøòè.
Ïîòî÷í³ çîáîâ’ÿçàííÿ – öå çîáîâ’ÿçàííÿ, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îäí³é àáî äåê³ëüêîì ³ç íèæ÷åíàâåäåíèõ îçíàê:
	Êåð³âíèöòâî Òîâàðèñòâà ñïîä³âàºòüñÿ ïîãàñèòè çîáîâ’ÿçàííÿ àáî çîáîâ’ÿçàííÿ ï³äëÿãàº ïîãàøåííþ ïðîòÿãîì äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â ï³ñëÿ çâ³òíîãî ïåð³îäó;

Êåð³âíèöòâî Òîâàðèñòâà íå ìàº áåçóìîâíîãî ïðàâà â³äñòðî÷èòè ïîãàøåííÿ çîáîâ’ÿçàííÿ ïðîòÿãîì ùîíàéìåíøå äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â ï³ñëÿ çâ³òíîãî ïåð³îäó.
Ïîòî÷í³ çîáîâ’ÿçàííÿ âèçíàþòüñÿ çà óìîâè â³äïîâ³äíîñò³ âèçíà÷åííþ ³ êðèòåð³ÿì âèçíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü. 
Ïîòî÷í³ çîáîâ’ÿçàííÿ îö³íþþòüñÿ ó ïîäàëüøîìó çà àìîðòèçîâàíîþ âàðò³ñòþ. 
Ïîòî÷íó êðåäèòîðñüêó çàáîðãîâàí³ñòü áåç âñòàíîâëåíî¿ ñòàâêè â³äñîòêà Òîâàðèñòâî îö³íþº çà ñóìîþ ïåðâ³ñíîãî ðàõóíêó ôàêòóðè, ÿêùî âïëèâ äèñêîíòóâàííÿ º íåñóòòºâèì.
3.3.6. Çãîðòàííÿ ô³íàíñîâèõ àêòèâ³â òà çîáîâ'ÿçàíü
Ô³íàíñîâ³ àêòèâè òà çîáîâ'ÿçàííÿ çãîðòàþòüñÿ, ÿêùî Òîâàðèñòâî ìàº þðèäè÷íå ïðàâî çä³éñíþâàòè çàë³ê âèçíàíèõ ó áàëàíñ³ ñóì ³ ìàº íàì³ð àáî çðîáèòè âçàºìîçàë³ê, àáî ðåàë³çóâàòè àêòèâ òà âèêîíàòè çîáîâ'ÿçàííÿ îäíî÷àñíî
3.4. Îáë³êîâ³ ïîë³òèêè ùîäî îñíîâíèõ çàñîá³â òà íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â
3.4.1. Âèçíàííÿ òà îö³íêà îñíîâíèõ çàñîá³â
Òîâàðèñòâî âèçíàº ìàòåð³àëüíèé îá'ºêò îñíîâíèì çàñîáîì, ÿêùî â³í óòðèìóºòüñÿ ç ìåòîþ âèêîðèñòàííÿ ¿õ ó ïðîöåñ³ ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³, íàäàííÿ ïîñëóã, àáî äëÿ çä³éñíåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ³ ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ ôóíêö³é, î÷³êóâàíèé ñòðîê êîðèñíîãî âèêîðèñòàííÿ (åêñïëóàòàö³¿) ÿêèõ á³ëüøå îäíîãî ðîêó òà âàðò³ñòü ÿêèõ á³ëüøå 6000 ãðí.
Ïåðâ³ñíî Òîâàðèñòâî îö³íþº îñíîâí³ çàñîáè çà ñîá³âàðò³ñòþ. Ó ïîäàëüøîìó îñíîâí³ çàñîáè îö³íþþòüñÿ çà ¿õ ñîá³âàðò³ñòþ ì³íóñ áóäü-ÿêà íàêîïè÷åíà àìîðòèçàö³ÿ òà áóäü-ÿê³ íàêîïè÷åí³ çáèòêè â³ä çìåíøåííÿ êîðèñíîñò³. Ñóìà íàêîïè÷åíî¿ àìîðòèçàö³¿ íà äàòó ïåðåîö³íêè âèêëþ÷àºòüñÿ ç âàëîâî¿ áàëàíñîâî¿ âàðòîñò³ àêòèâó òà ÷èñòî¿ ñóìè, ïåðåðàõîâàíî¿ äî ïåðåîö³íåíî¿ ñóìè àêòèâó. Äîîö³íêà, ÿêà âõîäèòü äî ñêëàäó âëàñíîãî êàï³òàëó, ïåðåíîñèòüñÿ äî íåðîçïîä³ëåíîãî ïðèáóòêó, êîëè ïðèïèíÿºòüñÿ âèçíàííÿ â³äïîâ³äíîãî àêòèâó.
3.4.2. Ïîäàëüø³ âèòðàòè.
Òîâàðèñòâî íå âèçíàº â áàëàíñîâ³é âàðòîñò³ îá'ºêòà îñíîâíèõ çàñîá³â âèòðàòè íà ùîäåííå îáñëóãîâóâàííÿ, ðåìîíò òà òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ îá'ºêòà. Ö³ âèòðàòè âèçíàþòüñÿ â ïðèáóòêó ÷è çáèòêó, êîëè âîíè ïîíåñåí³. Â áàëàíñîâ³é âàðòîñò³ îá'ºêòà îñíîâíèõ çàñîá³â âèçíàþòüñÿ òàê³ ïîäàëüø³ âèòðàòè, ÿê³ çàäîâîëüíÿþòü êðèòåð³ÿì âèçíàííÿ àêòèâó.
3.4.3. Àìîðòèçàö³ÿ îñíîâíèõ çàñîá³â.
Àìîðòèçàö³ÿ îñíîâíèõ çàñîá³â Òîâàðèñòâà íàðàõîâóºòüñÿ ïðÿìîë³í³éíèì ìåòîäîì ç âèêîðèñòàííÿì òàêèõ ùîð³÷íèõ íîðì:
áóä³âë³	-   2 %;
ìàøèíè òà îáëàäíàííÿ	- 7-15%
òðàíñïîðòí³ çàñîáè	- 17 -20%
ìåáë³	- 20 - 33%.
³íø³	- 14 - 50%
                        ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì                                             ñòðîê âèêîðèñòàííÿ/ ñòðîê äîãîâîðó
Êàï³òàëüí³ âêëàäåííÿ â îðåíäîâàí³ ïðèì³ùåííÿ àìîðòèçóþòüñÿ ïðîòÿãîì òåðì³íó ¿õ êîðèñíîãî âèêîðèñòàííÿ. Àìîðòèçàö³þ àêòèâó ïî÷èíàþòü, êîëè â³í ñòàº ïðèäàòíèì äëÿ âèêîðèñòàííÿ. Àìîðòèçàö³þ àêòèâó ïðèïèíÿþòü íà îäíó ç äâîõ äàò, ÿêà â³äáóâàºòüñÿ ðàí³øå: íà äàòó, ç ÿêî¿ àêòèâ êëàñèô³êóþòü ÿê óòðèìóâàíèé äëÿ ïðîäàæó, àáî íà äàòó, ç ÿêî¿ ïðèïèíÿþòü âèçíàííÿ àêòèâó.
3.4.4. Íåìàòåð³àëüí³ àêòèâè
Íåìàòåð³àëüí³ àêòèâè îö³íþþòüñÿ çà ñîá³âàðò³ñòþ çà âèðàõóâàííÿì áóäü-ÿêî¿ íàêîïè÷åíî¿ àìîðòèçàö³¿ òà áóäü-ÿêèõ íàêîïè÷åíèõ çáèòê³â â³ä çìåíøåííÿ êîðèñíîñò³. Àìîðòèçàö³ÿ íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â çä³éñíþºòüñÿ ³ç çàñòîñóâàííÿì ïðÿìîë³í³éíîãî ìåòîäó ç âèêîðèñòàííÿì ùîð³÷íî¿ íîðìè 33%. Íåìàòåð³àëüí³ àêòèâè, ÿê³ âèíèêàþòü ó ðåçóëüòàò³ äîãîâ³ðíèõ àáî ³íøèõ þðèäè÷íèõ ïðàâ, àìîðòèçóþòüñÿ ïðîòÿãîì òåðì³íó ÷èííîñò³ öèõ ïðàâ.
3.4.5. Çìåíøåííÿ êîðèñíîñò³ îñíîâíèõ çàñîá³â òà íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â
Íà êîæíó çâ³òíó äàòó Òîâàðèñòâî îö³íþº, ÷è º ÿêàñü îçíàêà òîãî, ùî êîðèñí³ñòü àêòèâó ìîæå çìåíøèòèñÿ. Òîâàðèñòâî çìåíøóº áàëàíñîâó âàðò³ñòü àêòèâó äî ñóìè éîãî î÷³êóâàíîãî â³äøêîäóâàííÿ, ÿêùî ³ ò³ëüêè ÿêùî ñóìà î÷³êóâàíîãî â³äøêîäóâàííÿ àêòèâó ìåíøà â³ä éîãî áàëàíñîâî¿ âàðòîñò³. Òàêå çìåíøåííÿ íåãàéíî âèçíàºòüñÿ â ïðèáóòêàõ ÷è çáèòêàõ, ÿêùî àêòèâ íå îáë³êîâóþòü çà ïåðåîö³íåíîþ âàðò³ñòþ çã³äíî ç ÌÑÁÎ 16. Çáèòîê â³ä çìåíøåííÿ êîðèñíîñò³, âèçíàíèé äëÿ àêòèâó (çà âèíÿòêîì ãóäâ³ëó) â ïîïåðåäí³õ ïåð³îäàõ, Òîâàðèñòâî ñòîðíóº, ÿêùî ³ ò³ëüêè ÿêùî çì³íèëèñÿ ïîïåðåäí³ îö³íêè, çàñòîñîâàí³ äëÿ âèçíà÷åííÿ ñóìè î÷³êóâàíîãî â³äøêîäóâàííÿ. Ï³ñëÿ âèçíàííÿ çáèòêó â³ä çìåíøåííÿ êîðèñíîñò³ àìîðòèçàö³ÿ îñíîâíèõ çàñîá³â êîðèãóºòüñÿ â ìàéáóòí³õ ïåð³îäàõ ç ìåòîþ ðîçïîä³ëåííÿ ïåðåãëÿíóòî¿ áàëàíñîâî¿ âàðòîñò³ íåîáîðîòíîãî àêòèâó íà ñèñòåìàòè÷í³é îñíîâ³ ïðîòÿãîì ñòðîêó êîðèñíîãî âèêîðèñòàííÿ.
3.4.6. Îáë³êîâ³ ïîë³òèêè ùîäî îðåíäè
Ì³æíàðîäíèé ñòàíäàðò ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ 16 «Îðåíäà» (äàë³ - «ÌÑÔÇ 16») íàáðàâ ÷èííîñò³ ç 01 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó òà çàì³íèâ Ì³æíàðîäíèé ñòàíäàðò áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó 17 «Îðåíäà». Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÌÑÔÇ 16 àêòèâè, ïðè âèêîðèñòàíí³ ÿêèõ äî Òîâàðèñòâà íå ïåðåõîäÿòü ïðàêòè÷íî âñ³ ðèçèêè òà âèãîäè, ïîâ’ÿçàí³ ç âîëîä³ííÿì, ââàæàþòüñÿ îðåíäîâàíèìè. Äîãîâîðè îðåíäè â³äîáðàæàþòüñÿ ó çâ³ò³ ïðî ô³íàíñîâèé ñòàí øëÿõîì âèçíàííÿ àêòèâ³â ó ôîðì³ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ ³ çîáîâ’ÿçàíü ç îðåíäè, àáî ÿêùî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ íåîáîâ’ÿçêîâîãî çâ³ëüíåííÿ ùîäî êîðîòêîñòðîêîâî¿ îðåíäè òà íåîáîâ’ÿçêîâîãî çâ³ëüíåííÿ ùîäî îðåíäè îá’ºêò³â ç íèçüêîþ âàðò³ñòþ, ïëàòåæ³ ç îðåíäè âèçíàþòüñÿ ÿê âèòðàòè ó çâ³ò³ ïðî ïðèáóòêè ³ çáèòêè ð³âíèìè ÷àñòêàìè ïðîòÿãîì ñòðîêó îðåíäè.
3.5. Îáë³êîâ³ ïîë³òèêè ùîäî ïîäàòêó íà ïðèáóòîê
Âèòðàòè ç ïîäàòêó íà ïðèáóòîê ÿâëÿþòü ñîáîþ ñóìó âèòðàò ç ïîòî÷íîãî òà â³äñòðî÷åíîãî ïîäàòê³â. Ïîòî÷íèé ïîäàòîê âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ñóìà ïîäàòê³â íà ïðèáóòîê, ùî ï³äëÿãàþòü ñïëàò³ (â³äøêîäóâàííþ) ùîäî îïîäàòêîâàíîãî ïðèáóòêó (çáèòêó) çà çâ³òíèé ïåð³îä. Ïîòî÷í³ âèòðàòè Òîâàðèñòâà çà ïîäàòêàìè ðîçðàõîâóþòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì ïîäàòêîâèõ ñòàâîê, ÷èííèõ (àáî â îñíîâíîìó ÷èííèõ) íà äàòó áàëàíñó.
Â³äñòðî÷åíèé ïîäàòîê ðîçðàõîâóºòüñÿ çà áàëàíñîâèì ìåòîäîì îáë³êó çîáîâ'ÿçàíü òà ÿâëÿº ñîáîþ ïîäàòêîâ³ àêòèâè àáî çîáîâ'ÿçàííÿ, ùî âèíèêàþòü ó ðåçóëüòàò³ òèì÷àñîâèõ ð³çíèöü ì³æ áàëàíñîâîþ âàðò³ñòþ àêòèâó ÷è çîáîâ'ÿçàííÿ â áàëàíñ³ òà ¿õ ïîäàòêîâîþ áàçîþ.
Â³äñòðî÷åí³ ïîäàòêîâ³ çîáîâ'ÿçàííÿ âèçíàþòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, ùîäî âñ³õ òèì÷àñîâèõ ð³çíèöü, ùî ï³äëÿãàþòü îïîäàòêóâàííþ. Â³äñòðî÷åí³ ïîäàòêîâ³ àêòèâè âèçíàþòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ³ìîâ³ðíîñò³ íàÿâíîñò³ â ìàéáóòíüîìó îïîäàòêîâóâàíîãî ïðèáóòêó, çà ðàõóíîê ÿêîãî ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ òèì÷àñîâ³ ð³çíèö³, ùî ï³äëÿãàþòü âèðàõóâàííþ. Áàëàíñîâà âàðò³ñòü â³äñòðî÷åíèõ ïîäàòêîâèõ àêòèâ³â ïåðåãëÿäàºòüñÿ íà êîæíó äàòó é çìåíøóºòüñÿ â ò³é ì³ð³, ó ÿê³é á³ëüøå íå ³ñíóº éìîâ³ðíîñò³ òîãî, ùî áóäå îòðèìàíèé îïîäàòêîâàíèé ïðèáóòîê, äîñòàòí³é, ùîá äîçâîëèòè âèêîðèñòàòè âèãîäó â³ä â³äñòðî÷åíîãî ïîäàòêîâîãî àêòèâó ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî.
Â³äñòðî÷åíèé ïîäàòîê ðîçðàõîâóºòüñÿ çà ïîäàòêîâèìè ñòàâêàìè, ÿê³, ÿê î÷³êóºòüñÿ, áóäóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ â ïåð³îä³ ðåàë³çàö³¿ â³äïîâ³äíèõ àêòèâ³â àáî çîáîâ'ÿçàíü. Òîâàðèñòâî âèçíàº ïîòî÷í³ òà â³äñòðî÷åí³ ïîäàòêè ÿê âèòðàòè àáî äîõ³ä ³ âêëþ÷àº â ïðèáóòîê àáî çáèòîê çà çâ³òíèé ïåð³îä, îêð³ì âèïàäê³â, êîëè ïîäàòêè âèíèêàþòü â³ä îïåðàö³é àáî ïîä³é, ÿê³ âèçíàþòüñÿ ïðÿìî ó âëàñíîìó êàï³òàë³ àáî â³ä îá'ºäíàííÿ á³çíåñó.
Òîâàðèñòâî âèçíàº ïîòî÷í³ òà â³äñòðî÷åí³ ïîäàòêè ó êàï³òàë³, ÿêùî ïîäàòîê íàëåæèòü äî ñòàòåé, ÿê³ â³äîáðàæåíî áåçïîñåðåäíüî ó âëàñíîìó êàï³òàë³ â òîìó ñàìîìó ÷è â ³íøîìó ïåð³îä³.
Ïðè çàãàëüíîìó ðîçì³ð³ äîõîä³â â³ä áóäü-ÿêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà çâ³òíèé ô³íàíñîâèé ð³ê äî 20 ìëí ãðí. Òîâàðèñòâî íå ðîçðàõîâóº ïîäàòêîâ³ ð³çíèö³ ïðè âèçíà÷åíí³ ïîòî÷íîãî ïîäàòêó íà ïðèáóòîê çã³äíî íîðì Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, à òîìó â³äñòðî÷åí³ ïîäàòêè íå âèçíàþòüñÿ.
3.6. Îáë³êîâ³ ïîë³òèêè ùîäî ³íøèõ àêòèâ³â òà çîáîâ’ÿçàíü 
3.6.1. Çàáåçïå÷åííÿ
Çàáåçïå÷åííÿ âèçíàþòüñÿ, êîëè Òîâàðèñòâî ìàº òåïåð³øíþ çàáîðãîâàí³ñòü (þðèäè÷íó àáî êîíñòðóêòèâíó) âíàñë³äîê ìèíóëî¿ ïîä³¿, ³ñíóº éìîâ³ðí³ñòü (òîáòî á³ëüøå ìîæëèâî, í³æ íåìîæëèâî), ùî ïîãàøåííÿ çîáîâ'ÿçàííÿ âèìàãàòèìå âèáóòòÿ ðåñóðñ³â, êîòð³ âò³ëþþòü ó ñîá³ åêîíîì³÷í³ âèãîäè, ³ ìîæíà äîñòîâ³ðíî îö³íèòè ñóìó çîáîâ'ÿçàííÿ.
Òîâàðèñòâî òàêîæ ñòâîðþº ðåçåðâ âèòðàò íà îïëàòó ùîð³÷íèõ (îñíîâíèõ òà äîäàòêîâèõ) â³äïóñòîê. Ðîçðàõóíîê òàêîãî ðåçåðâó çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ïðàâèë Îáë³êîâî¿ ïîë³òèêè Òîâàðèñòâà. Ðîçì³ð ñòâîðåíîãî ðåçåðâó îïëàòè â³äïóñòîê ï³äëÿãàº ³íâåíòàðèçàö³¿ íà ê³íåöü ðîêó. Ðîçì³ð â³äðàõóâàíü äî ðåçåðâó â³äïóñòîê, âêëþ÷àþ÷è â³äðàõóâàííÿ íà ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ ç öèõ ñóì, ðîçðàõîâóþòüñÿ âèõîäÿ÷è ç ê³ëüêîñò³ äí³â ôàêòè÷íî íåâèêîðèñòàíî¿ ïðàö³âíèêàìè â³äïóñòêè òà ¿õíüîãî ñåðåäíüîäåííîãî çàðîá³òêó íà ìîìåíò ïðîâåäåííÿ òàêîãî ðîçðàõóíêó. Òàêîæ ìîæóòü âðàõîâóâàòèñÿ ³íø³ îá’ºêòèâí³ ôàêòîðè, ùî âïëèâàþòü íà ðîçðàõóíîê öüîãî ïîêàçíèêà. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ðîáèòüñÿ êîðèãóþ÷à ïðîâîäêà â áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó çã³äíî äàíèõ ³íâåíòàðèçàö³¿ ðåçåðâó â³äïóñòîê.
3.6.2. Âèïëàòè ïðàö³âíèêàì
Òîâàðèñòâî âèçíàº êîðîòêîñòðîêîâ³ âèïëàòè ïðàö³âíèêàì ÿê âèòðàòè òà ÿê çîáîâ'ÿçàííÿ ï³ñëÿ âèðàõóâàííÿ áóäü-ÿêî¿ âæå ñïëà÷åíî¿ ñóìè. Òîâàðèñòâî âèçíàº î÷³êóâàíó âàðò³ñòü êîðîòêîñòðîêîâèõ âèïëàò ïðàö³âíèêàì çà â³äñóòí³ñòü ÿê çàáåçïå÷åííÿ â³äïóñòîê - ï³ä ÷àñ íàäàííÿ ïðàö³âíèêàìè ïîñëóã, ÿê³ çá³ëüøóþòü ¿õí³ ïðàâà íà ìàéáóòí³ âèïëàòè â³äïóñêíèõ.
3.6.3. Ïåíñ³éí³ çîáîâ'ÿçàííÿ
Â³äïîâ³äíî äî óêðà¿íñüêîãî çàêîíîäàâñòâà, Òîâàðèñòâî óòðèìóº âíåñêè ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðàö³âíèê³â äî Ïåíñ³éíîãî ôîíäó. Ïîòî÷í³ âíåñêè ðîçðàõîâóþòüñÿ ÿê ïðîöåíòí³ â³äðàõóâàííÿ ³ç ïîòî÷íèõ íàðàõóâàíü çàðîá³òíî¿ ïëàòí³, òàê³ âèòðàòè â³äîáðàæàþòüñÿ ó ïåð³îä³, â ÿêîìó áóëè íàäàí³ ïðàö³âíèêàìè ïîñëóãè, ùî íàäàþòü ¿ì ïðàâî íà îäåðæàííÿ âíåñê³â, òà  çàðîáëåíà â³äïîâ³äíà çàðîá³òíà ïëàòíÿ. 
3.7. Âëàñíèé êàï³òàë.
Ñòàòóòíèé êàï³òàë, âêëþ÷àº â ñåáå âíåñêè ó÷àñíèê³â.
Êîìïàí³ÿ íàðàõîâóº äèâ³äåíäè ó÷àñíèêàì, ³ âèçíàº ¿õ ÿê çîáîâ’ÿçàííÿ íà çâ³òíó äàòó ëèøå â òîìó âèïàäêó, ÿêùî âîíè áóëè îãîëîøåí³ äî çâ³òíî¿ äàòè âêëþ÷íî.
Ïîðÿäîê ðîçïîä³ëó íàêîïè÷åíîãî ïðèáóòêó âèçíà÷àºòüñÿ çáîðàìè ó÷àñíèê³â. 
3.8. Ñåãìåíòè.
Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî êîìïàí³ÿ  çàéìàºòüñÿ îäíèì âèäîì ä³ÿëüíîñò³,  ñåãìåíòè íå âèä³ëÿþòüñÿ. 
Ó âèïàäêó ðîçøèðåííÿ ìàñøòàá³â ä³ÿëüíîñò³ êîìïàí³¿ ³ ïîÿâ³ íîâèõ âèä³â ïîñëóã, êîìïàí³ÿ áóäå íàäàâàòè ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü â³äïîâ³äíî äî ÌÑÔÇ 8“Îïåðàö³éí³ ñåãìåíòè”.

3.9. Ïîâ'ÿçàí³ îñîáè.

Â³äïîâ³äíî ç îçíàêàìè ïîâ'ÿçàíèõ îñ³á, ÿê³ íàâîäÿòüñÿ â ÌÑÁÎ 24, ïîâ'ÿçàíèìè îñîáàìè â Òîâàðèñòâ³ º âëàñíèêè òà ïðîâ³äíèé óïðàâë³íñüêèé ïåðñîíàë.

3.10. Óìîâí³ çîáîâ'ÿçàííÿ òà àêòèâè.
Òîâàðèñòâî íå âèçíàº óìîâí³ çîáîâ'ÿçàííÿ â çâ³ò³ ïðî ô³íàíñîâèé ñòàí Òîâàðèñòâà. ²íôîðìàö³ÿ ïðî óìîâíå çîáîâ'ÿçàííÿ ðîçêðèâàºòüñÿ, ÿêùî ìîæëèâ³ñòü âèáóòòÿ ðåñóðñ³â, ÿê³ âò³ëþþòü ó ñîá³ åêîíîì³÷í³ âèãîäè, íå º â³ääàëåíîþ. Òîâàðèñòâî íå âèçíàº óìîâí³ àêòèâè. Ñòèñëà ³íôîðìàö³ÿ ïðî óìîâíèé àêòèâ ðîçêðèâàºòüñÿ, êîëè íàäõîäæåííÿ åêîíîì³÷íèõ âèã³ä º éìîâ³ðíèì.

3.11. Ïîä³¿, ùî â³äáóëèñÿ ï³ñëÿ çâ³òíî¿ äàòè.

Êåð³âíèöòâî Òîâàðèñòâà âèçíà÷àº ïîðÿäîê, äàòó ï³äïèñàííÿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ òà îñ³á óïîâíîâàæåíèõ ï³äïèñóâàòè çâ³òí³ñòü. 
Ïðè ñêëàäàíí³ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ Òîâàðèñòâî âðàõîâóº ïîä³¿, ùî â³äáóëèñÿ ï³ñëÿ çâ³òíî¿ äàòè ³ â³äîáðàæàº ¿õ ó ô³íàíñîâ³é çâ³òíîñò³ â³äïîâ³äíî äî ÌÑÁÎ 10.


3.12. Âèêîðèñòàííÿ íîâèõ òà ïåðåãëÿíóòèõ ñòàíäàðò³â, ÿê³ áóëè âèïóùåí³ ³ íàáèðàþòü ÷èííîñò³ â 2019 ðîö³.
ÌÑÔÇ, ÿê³ ïðèéíÿò³, àëå ùå íå íàáóëè ÷èííîñò³
Ó âèïàäêó, êîëè  Òîâàðèñòâî ðåòðîñïåêòèâíî çàñòîñîâóº çì³íè ó îáë³êîâ³é ïîë³òèö³, ðåòðîñïåêòèâíî ïåðåðàõîâóº òà/àáî ðåêëàñèô³êóº ñòàòò³ ó ô³íàíñîâ³é çâ³òíîñò³, ùî ïðèçâîäèòü äî çì³íè äàíèõ ïîïåðåäíüîãî ïåð³îäó, Òîâàðèñòâî ðîáèòü â³äïîâ³äí³ ðîçêðèòòÿ ó ðîçä³ë³ Ïðèì³òîê "Âèïðàâëåííÿ ïîìèëîê". 
Ó ïðåäñòàâëåí³é ô³íàíñîâ³é çâ³òíîñò³ Òîâàðèñòâî íå ïðîâîäèëî çì³íó âñòóïíîãî ñàëüäî òà çì³íó ó ïîð³âíÿëüíèõ äàíèõ .
Ðåòðîñïåêòèâí³ çàñòîñóâàííÿ íîâèõ ñòàíäàðò³â òà ³íòåðïðåòàö³é, à òàêîæ âèïóùåíèõ, àëå ùå íå çàñòîñîâàíèõ ñòàíäàðò³â (ó ðàç³, ÿêùî âîíè ìàëè ì³ñöå) íå âïëèíóëè íà ìèíóë³ ïåð³îäè òà íå çì³íèëè âõ³äí³ ñàëüäî òà ïîð³âíÿëüí³ äàí³ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³.
Íîâ³ ñòàíäàðòè, ðîç'ÿñíåííÿ òà ïîïðàâêè äî ÷èííèõ ñòàíäàðò³â òà ðîç'ÿñíåííÿì, ÿê³ âïåðøå çàñòîñîâàí³ Òîâàðèñòâîì
Îáë³êîâà ïîë³òèêà, ïðèéíÿòà ïðè ñêëàäàíí³ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³, â³äïîâ³äàº ïîë³òèö³, ÿêó çàñòîñîâóâàëè ïðè ñêëàäàíí³ ð³÷íî¿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ Òîâàðèñòâà çà ð³ê, ùî çàê³í÷èâñÿ 31 ãðóäíÿ 2019 ð. çà âèíÿòêîì ïðèéíÿòèõ íîâèõ ñòàíäàðò³â, ùî âñòóïèëè â ñèëó íà 1 ñ³÷íÿ 2019 ð. Òîâàðèñòâî íå çàñòîñîâóâàëî äîñòðîêîâî áóäü-ÿê³ ³íø³ ñòàíäàðòè, ðîç'ÿñíåííÿ àáî ïîïðàâêè, ÿê³ áóëè âèïóùåí³, àëå ùå íå âñòóïèëè â ñèëó. ²íôîðìàö³ÿ ïðî õàðàêòåð ³ âïëèâ öèõ çì³í ðîçêðèòà íèæ÷å. 
ÌÑÔÇ (IFRS) 16 «Îðåíäà»
Ç 01 ñ³÷íÿ 2019ð. íàáðàâ ÷èííîñò³ ÌÑÔÇ 16. Çã³äíî äàíîãî ñòàíäàðòó, Îðåíäàð ìàº â³äîáðàæàòè â àêòèâàõ ó ôîðì³ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ îêðåìî â³ä ³íøèõ àêòèâ³â ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ïðèì³ùåííÿì íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó îðåíäè, à ó çîáîâ’ÿçàííÿõ - îêðåìî â³ä ³íøèõ çîáîâ’ÿçàíü – çîáîâ’ÿçàííÿ ç îðåíäíèõ ïëàòåæ³â ïåðåä îðåíäîäàâöåì çà âåñü ïåð³îä ä³¿ äîãîâîðó îðåíäè. Ó çâ³ò³ ïðî ïðèáóòêè àáî çáèòêè òà ³íøèé ñóêóïíèé äîõ³ä, îðåíäàð ìàº çàçíà÷èòè â³äñîòêîâ³ âèòðàòè.
Çàñòîñóâàííÿ ÌÑÔÇ 16 «Îðåíäà» íåñóòòºâî âïëèíóëî íà ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü Òîâàðèñòâà.Ñòàíäàðòè, ÿê³ áóëè âèïóùåí³, àëå ùå íå âñòóïèëè â ñèëó
Íèæ÷å íàâîäÿòüñÿ ñòàíäàðòè ³ ðîç'ÿñíåííÿ, ÿê³ áóëè âèïóùåí³, àëå ùå íå âñòóïèëè â ñèëó íà äàòó âèïóñêó ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ Òîâàðèñòâà. Òîâàðèñòâî ìàº íàì³ð çàñòîñóâàòè ö³ ñòàíäàðòè ç äàòè ¿õ âñòóïó â ñèëó.
Êîíöåïòóàëüíà îñíîâà ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³
Ó íîâ³é ðåäàêö³¿ îíîâëåíî ñòðóêòóðó äîêóìåíòà, âèçíà÷åííÿ àêòèâ³â ³ çîáîâ'ÿçàíü, à òàêîæ äîäàíî íîâ³ ïîëîæåííÿ ç îö³íêè òà ïðèïèíåííÿ âèçíàííÿ àêòèâ³â ³ çîáîâ'ÿçàíü, ïîäàííÿ ³ ðîçêðèòòÿ äàíèõ ó ô³íàíñîâ³é çâ³òíîñò³ çà ÌÑÔÇ. Çã³äíî íîâî¿ ðåäàêö³¿ ³íôîðìàö³ÿ, ïðåäñòàâëåíà ó ô³íàíñîâ³é çâ³òíîñò³, òàêîæ ïîâèííà äîïîìàãàòè êîðèñòóâà÷àì îö³íèòè åôåêòèâí³ñòü êåð³âíèöòâà êîìïàí³¿ â óïðàâë³íí³ åêîíîì³÷íèìè ðåñóðñàìè. Ïðèíöèï îáà÷íîñò³ òðàêòóºòüñÿ ÷åðåç ï³äòðèìêó íåéòðàëüí³ñòü ïðåäñòàâëåíèõ äàíèõ. Îáà÷í³ñòü âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ïðîÿâ îáåðåæíîñò³ ïðè âèíåñåíí³ ñóäæåíü â óìîâàõ íåâèçíà÷åíîñò³. Ïðàâäèâå óÿâëåííÿ äàíèõ òðàêòóºòüñÿ ÿê ïîäàííÿ ñóò³ îïåðàö³é, à íå ò³ëüêè ¿õ þðèäè÷íî¿ ôîðìè. Íîâà  ðåäàêö³ÿ ÊÎÔÇ ïåðåäáà÷àº äâ³ ôîðìè çâ³òíîñò³: çâ³ò ïðî ô³íàíñîâèé ñòàí ³ çâ³ò ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè. ²íø³ ôîðìè îá'ºäíàí³ ï³ä íàçâîþ «³íø³ ôîðìè ³ ðîçêðèòòÿ», âèçíà÷àºòüñÿ, ùî äàí³ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ ïðåäñòàâëÿþòüñÿ çà ïåâíèé ïåð³îä ³ ì³ñòÿòü ïîð³âíÿëüíó ³íôîðìàö³þ, à òàêîæ çà ïåâíèõ îáñòàâèí - ïðîãíîçí³ äàí³. 
Ó íîâ³é ðåäàêö³¿ ÊÎÔÇ ââîäèòüñÿ ïîíÿòòÿ «çâ³òóþ÷å ï³äïðèºìñòâî», ï³ä ÿêèì ìàºòüñÿ íà óâàç³ ñòîðîíà åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà ìàº ÷³òêî âèçíà÷åí³ ìåæ³ òà ïîíÿòòÿ çâåäåíî¿ çâ³òíîñò³. 
Âèðàç «åêîíîì³÷íèé ðåñóðñ» çàì³ñòü òåðì³íó «ðåñóðñ» ï³äêðåñëþº, ùî Ðàäà ÌÑÔÇ á³ëüøå íå  ðîçãëÿäàº àêòèâè ëèøå ÿê ô³çè÷í³ îá'ºêòè, à, ñêîð³øå, ÿê íàá³ð ïðàâ. Âèçíà÷åííÿ àêòèâ³â ³ çîáîâ'ÿçàíü íå â³äíîñÿòüñÿ äî «î÷³êóâàíèõ» íàäõîäæåíü àáî â³äòîê³â. Çàì³ñòü öüîãî âèçíà÷åííÿ åêîíîì³÷íîãî ðåñóðñó â³äíîñèòüñÿ äî ïîòåíö³àëó àêòèâó / çîáîâ'ÿçàííÿ âèðîáëÿòè / ïåðåäàâàòè åêîíîì³÷í³ âèãîäè. 
Íîâà ãëàâà ÊÎÔÇ ïðèñâÿ÷åíà îïèñó ð³çíèõ ìåòîä³â îö³íêè (³ñòîðè÷íà ³ ïîòî÷íà âàðò³ñòü (ñïðàâåäëèâà âàðò³ñòü, âàðò³ñòü âèêîðèñòàííÿ)), ³íôîðìàö³¿, ÿêó âîíè íàäàþòü.
Äàòà çàñòîñóâàííÿ  01.01.2020.  Äîçâîëÿºòüñÿ äîñòðîêîâå çàñòîñóâàííÿ. Äàíå ðîç'ÿñíåííÿ íå âïëèâàº íà ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü Òîâàðèñòâà.
ÌÑÔÇ 3 «Îá’ºäíàííÿ á³çíåñó»
Çì³íè çàïðîâàäæóþòü ïåðåãëÿíóòå âèçíà÷åííÿ á³çíåñó. Á³çíåñ ñêëàäàºòüñÿ ³ç âíåñê³â ³ ñóòòºâèõ ïðîöåñ³â, ÿê³ ó ñóêóïíîñò³ ôîðìóþòü çäàòí³ñòü ñòâîðþâàòè â³ääà÷ó. 
Íîâå êåð³âíèöòâî âèçíà÷àº ñèñòåìó, ÿêà äîçâîëÿº âèçíà÷èòè íàÿâí³ñòü âíåñêó ³ ñóòòºâîãî ïðîöåñó, ó òîìó ÷èñë³ äëÿ êîìïàí³é, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà ðàíí³õ åòàïàõ ðîçâèòêó ³ ùå íå îòðèìàëè â³ääà÷ó. Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ â³ääà÷³, äëÿ òîãî ùîá ï³äïðèºìñòâî ââàæàëîñÿ á³çíåñîì, ìàº áóòè íàÿâíèì îðãàí³çîâàíèé òðóäîâèé êîëåêòèâ. 
Âèçíà÷åííÿ òåðì³íó «â³ääà÷à» çâóæóºòüñÿ, ùîá çîñåðåäèòè óâàãó íà òîâàðàõ ³ ïîñëóãàõ, ÿê³ íàäàþòüñÿ êë³ºíòàì, íà ôîðìóâàíí³ ³íâåñòèö³éíîãî äîõîäó òà ³íøèõ äîõîä³â, ïðè öüîìó âèêëþ÷àþòüñÿ ðåçóëüòàòè ó ôîðì³ ñêîðî÷åííÿ âèòðàò òà ³íøèõ åêîíîì³÷íèõ âèãîä. Êð³ì òîãî, íàðàç³ á³ëüøå íå ïîòð³áíî îö³íþâàòè ñïðîìîæí³ñòü ó÷àñíèê³â ðèíêó çàì³íþâàòè â³äñóòí³ åëåìåíòè ÷è ³íòåãðóâàòè ïðèäáàíó ä³ÿëüí³ñòü ³ àêòèâè. 
Îðãàí³çàö³ÿ ìîæå çàñòîñóâàòè «òåñò íà êîíöåíòðàö³þ». Ïðèäáàí³ àêòèâè íå ââàæàòèìóòüñÿ á³çíåñîì, ÿêùî ïðàêòè÷íî âñÿ ñïðàâåäëèâà âàðò³ñòü ïðèäáàíèõ âàëîâèõ àêòèâ³â ñêîíöåíòðîâàíà â îäíîìó àêòèâ³ (àáî ãðóï³ àíàëîã³÷íèõ àêòèâ³â).
Äàòà çàñòîñóâàííÿ  01.01.2020.  Çì³íè º ïåðñïåêòèâíèìè.  Äàíå ðîç'ÿñíåííÿ íå âïëèâàº íà ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü Òîâàðèñòâà.

ÌÑÁÎ 1 «Ïîäàííÿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³» òà ÌÑÁÎ 8 «Îáë³êîâà ïîë³òèêà, çì³íè â îáë³êîâèõ îö³íêàõ òà ïîìèëêè»
Çì³íè óòî÷íþþòü âèçíà÷åííÿ ñóòòºâîñò³, ïîÿñíåííÿ äî öüîãî âèçíà÷åííÿ òà çàñòîñóâàííÿ öüîãî ïîíÿòòÿ çàâäÿêè âêëþ÷åííþ ðåêîìåíäàö³é ùîäî âèçíà÷åííÿ, ÿê³ ðàí³øå áóëè íàâåäåí³ â ³íøèõ ñòàíäàðòàõ ÌÑÔÇ. 
²íôîðìàö³ÿ º ñóòòºâîþ, ÿêùî îá´ðóíòîâàíî î÷³êóºòüñÿ, ùî ¿¿ ïðîïóñê, ñïîòâîðåííÿ àáî çàòóìàíåííÿ ìîæå âïëèíóòè íà ð³øåííÿ îñíîâíèõ êîðèñòóâà÷³â ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ çàãàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, âèíåñåí³ íà ï³äñòàâ³ òàêî¿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³, ùî ïðåäñòàâëÿº ô³íàíñîâó ³íôîðìàö³þ ïðî çâ³òóþ÷ó êîìïàí³þ
Çì³íè çàáåçïå÷óþòü ïîñë³äîâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ âèçíà÷åííÿ ñóòòºâîñò³ â óñ³õ ñòàíäàðòàõ ÌÑÔÇ.
Äàòà çàñòîñóâàííÿ  01.01.2020.  Äîçâîëÿºòüñÿ äîñòðîêîâå çàñòîñóâàííÿ . Äàíå ðîç'ÿñíåííÿ íå âïëèâàº íà ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü Òîâàðèñòâà.

ÌÑÁÎ 10 «Ïîä³¿ ï³ñëÿ çâ³òíîãî ïåð³îäó», ÌÑÁÎ 34 «Ïðîì³æíà ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü», ÌÑÁÎ 37 «Çàáåçïå÷åííÿ, íåïåðåäáà÷åí³ çîáîâ'ÿçàííÿ òà íåïåðåäáà÷åí³ àêòèâè", Êåð³âíèöòâî ³ç çàñòîñóâàííÿ ÌÑÔÇ 2 «Âèïëàòè íà îñíîâ³ àêö³é», Ïîñ³áíèê ç çàñòîñóâàííÿ ÌÑÔÇ 4
Ó âñ³õ âèïàäêàõ ñëîâîñïîëó÷åííÿ «åêîíîì³÷í³ ð³øåííÿ» çàì³íåíî ñëîâîì «ð³øåííÿ», à ïîíÿòòÿ «êîðèñòóâà÷³» çâóæåíî äî «îñíîâíèõ êîðèñòóâà÷³â».
Äàòà çàñòîñóâàííÿ  01.01.2020.  Äîçâîëÿºòüñÿ äîñòðîêîâå. Äàíå ðîç'ÿñíåííÿ íå âïëèâàº íà ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü Òîâàðèñòâà.

ÌÑÔÇ 9 «Ô³íàíñîâ³ ³íñòðóìåíòè», ÌÑÔÎÇ 7 «Ô³íàíñîâ³ ³íñòðóìåíòè: ðîçêðèòòÿ ³íôîðìàö³¿», ÌÑÁÎ 39 «Ô³íàíñîâ³ ³íñòðóìåíòè: âèçíàííÿ òà îö³íêà
Çì³íè ñòîñóþòüñÿ ïðîöåíòíèõ ñòàâîê (òàê³ ÿê LIBOR, EURIBOR ³ TIBOR), ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ð³çíèõ ô³íàíñîâèõ ³íñòðóìåíòàõ: â³ä ³ïîòå÷íèõ êðåäèò³â äî ïîõ³äíèõ ³íñòðóìåíò³â.
Ïîïðàâêè 
	çì³íèëè âèìîãè äî îáë³êó õåäæóâàííÿ: ïðè îáë³êó õåäæóâàííÿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî êîíòðîëüíèé ïîêàçíèê ïðîöåíòíî¿ ñòàâêè, íà ÿêîìó çàñíîâàí³ ãðîøîâ³ ïîòîêè, ùî õåäæóþòüñÿ ³ ãðîøîâ³ ïîòîêè â³ä ³íñòðóìåíòó õåäæóâàííÿ, íå çì³íèòüñÿ â ðåçóëüòàò³ ðåôîðìè;

îáîâ'ÿçêîâ³ äëÿ âñ³õ â³äíîñèí õåäæóâàííÿ, íà ÿê³ áåçïîñåðåäíüî âïëèâàº ðåôîðìà âíóòð³øíüîáàíê³âñüêî¿ ñòàâêè ðåô³íàíñóâàííÿ;
íå ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ óñóíåííÿ áóäü-ÿêèõ ³íøèõ íàñë³äê³â ðåôîðìè;
âèìàãàþòü ðîçêðèòòÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ñòóï³íü âïëèâó ïîïðàâîê íà â³äíîñèíè õåäæóâàííÿ.
Äàòà çàñòîñóâàííÿ  01.01.2020.  Äîçâîëÿºòüñÿ äîñòðîêîâå çàñòîñóâàííÿ. Äàíå ðîç'ÿñíåííÿ íå âïëèâàº íà ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü Òîâàðèñòâà.

	4. Îñíîâí³ îáë³êîâ³ îö³íêè òà ïðèïóùåííÿ.

     Ïðè ï³äãîòîâö³ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ Òîâàðèñòâî çä³éñíþº îö³íêè òà ïðèïóùåííÿ, ÿê³ ìàþòü âïëèâ íà åëåìåíòè ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³, ´ðóíòóþ÷èñü íà ÌÑÔÇ, ÌÑÁÎ òà òëóìà÷åííÿõ, ðîçðîáëåíèõ Êîì³òåòîì ç òëóìà÷åíü ì³æíàðîäíî¿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³. Îö³íêè òà ñóäæåííÿ áàçóþòüñÿ íà ïîïåðåäíüîìó äîñâ³ä³ òà ³íøèõ ôàêòîðàõ, ùî çà ³ñíóþ÷èõ îáñòàâèí ââàæàþòüñÿ îá´ðóíòîâàíèìè ³ çà ðåçóëüòàòàìè ÿêèõ ïðèéìàþòüñÿ ñóäæåííÿ ùîäî áàëàíñîâî¿ âàðòîñò³ àêòèâ³â òà çîáîâ’ÿçàíü. Õî÷à ö³ ðîçðàõóíêè áàçóþòüñÿ íà íàÿâí³é ó êåð³âíèöòâà Òîâàðèñòâà ³íôîðìàö³¿ ïðî ïîòî÷í³ ïîä³¿, ôàêòè÷í³ ðåçóëüòàòè ìîæóòü çðåøòîþ â³äð³çíÿòèñÿ â³ä öèõ ðîçðàõóíê³â. Îáëàñò³, äå òàê³ ñóäæåííÿ º îñîáëèâî âàæëèâèìè, îáëàñò³, ùî õàðàêòåðèçóþòüñÿ âèñîêèì ð³âíåì ñêëàäíîñò³, òà îáëàñò³, â ÿêèõ ïðèïóùåííÿ é ðîçðàõóíêè ìàþòü âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ ï³äãîòîâêè ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ çà ÌÑÔÇ, íàâåäåí³ íèæ÷å.
      

Ñóäæåííÿ ùîäî îïåðàö³é, ïîä³é àáî óìîâ çà â³äñóòíîñò³ êîíêðåòíèõ ÌÑÔÇ.
ßêùî íåìàº ÌÑÔÇ, ÿêèé êîíêðåòíî çàñòîñîâóºòüñÿ äî îïåðàö³¿, ³íøî¿ ïîä³¿ àáî óìîâè, êåð³âíèöòâî Òîâàðèñòâà çàñòîñîâóº ñóäæåííÿ ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ òà çàñòîñóâàííÿ îáë³êîâî¿ ïîë³òèêè, ùîá ³íôîðìàö³ÿ áóëà äîðå÷íîþ äëÿ ïîòðåá êîðèñòóâà÷³â äëÿ ïðèéíÿòòÿ åêîíîì³÷íèõ ð³øåíü òà äîñòîâ³ðíîþ, ó òîìó çíà÷åíí³, ùî ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü:
·	ïîäàº äîñòîâ³ðíî ô³íàíñîâèé ñòàí, ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ òà ãðîøîâ³ ïîòîêè Òîâàðèñòâà;
·	â³äîáðàæàº åêîíîì³÷íó ñóòí³ñòü îïåðàö³é, ³íøèõ ïîä³é àáî óìîâ, à íå ëèøå þðèäè÷íó ôîðìó;
·	º íåéòðàëüíîþ, òîáòî â³ëüíîþ â³ä óïåðåäæåíü;
·	º ïîâíîþ â óñ³õ ñóòòºâèõ àñïåêòàõ.
Ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ñóäæåííÿ êåð³âíèöòâî Òîâàðèñòâà ïîñèëàºòüñÿ íà ïðèéíÿòí³ñòü íàâåäåíèõ äàë³ äæåðåë òà âðàõîâóº ¿õ ó íèçõ³äíîìó ïîðÿäêó:
1)	âèìîãè â ÌÑÔÇ, ó ÿêèõ ³äåòüñÿ ïðî ïîä³áí³ òà ïîâ’ÿçàí³ ç íèìè ïèòàííÿ;
2)	âèçíà÷åííÿ, êðèòåð³¿ âèçíàííÿ òà êîíöåïö³¿ îö³íêè àêòèâ³â, çîáîâ’ÿçàíü, äîõîä³â òà âèòðàò ó Êîíöåïòóàëüí³é îñíîâ³ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³.
Ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ñóäæåííÿ êåð³âíèöòâî Òîâàðèñòâà âðàõîâóº íàéîñòàíí³ø³ ïîëîæåííÿ ³íøèõ îðãàí³â, ùî ðîçðîáëÿþòü òà çàòâåðäæóþòü ñòàíäàðòè, ÿê³ çàñòîñîâóþòü ïîä³áíó êîíöåïòóàëüíó îñíîâó äëÿ ðîçðîáëåííÿ ñòàíäàðò³â, ³íøó ïðîôåñ³éíó ë³òåðàòóðó ç îáë³êó òà ïðèéíÿò³ ãàëóçåâ³ ïðàêòèêè, ò³ºþ ì³ðîþ, ÿêîþ âîíè íå ñóïåðå÷àòü âèùåçàçíà÷åíèì äæåðåëàì.   

Ñóäæåííÿ ùîäî ñïðàâåäëèâî¿ âàðòîñò³ àêòèâ³â Òîâàðèñòâà
Ñïðàâåäëèâà âàðò³ñòü ³íâåñòèö³é, ùî àêòèâíî îáåðòàþòüñÿ íà îðãàí³çîâàíèõ ô³íàíñîâèõ ðèíêàõ, ðîçðàõîâóºòüñÿ íà îñíîâ³ ïîòî÷íî¿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ íà ìîìåíò çàêðèòòÿ òîðã³â íà çâ³òíó äàòó. Â ³íøèõ âèïàäêàõ îö³íêà ñïðàâåäëèâî¿ âàðòîñò³ ´ðóíòóºòüñÿ íà ñóäæåííÿõ ùîäî ïåðåäáà÷óâàíèõ ìàéáóòí³õ ãðîøîâèõ ïîòîê³â, ³ñíóþ÷î¿ åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿, ðèçèê³â, âëàñòèâèõ ð³çíèì ô³íàíñîâèì ³íñòðóìåíòàì, òà ³íøèõ ôàêòîð³â ç âðàõóâàííÿì âèìîã ÌÑÔÇ 13 «Îö³íêà ñïðàâåäëèâî¿ âàðòîñò³».

Ñóäæåííÿ ùîäî çì³í ñïðàâåäëèâî¿ âàðòîñò³ ô³íàíñîâèõ àêòèâ³â.
Ïðîòÿãîì çâ³òíîãî 2019 ðîêó ïåðåîö³íêà íåðóõîìîñò³ ³ç çàëó÷åííÿì íåçàëåæíèõ îö³íþâà÷³â íå çä³éñíþâàëàñü. 
Êåð³âíèöòâî Òîâàðèñòâà ââàæàº, ùî îáë³êîâ³ îö³íêè òà ïðèïóùåííÿ, ÿê³ ìàþòü ñòîñóíîê äî îö³íêè ô³íàíñîâèõ ³íñòðóìåíò³â, äå ðèíêîâ³ êîòèðóâàííÿ íå äîñòóïí³, º êëþ÷îâèì äæåðåëîì íåâèçíà÷åíîñò³ îö³íîê, òîìó ùî: 
1)	âîíè ç âèñîêèì ñòóïåíåì éìîâ³ðíîñò³ çàçíàþòü çì³í ç ïëèíîì ÷àñó, îñê³ëüêè îö³íêè áàçóþòüñÿ íà ïðèïóùåííÿõ êåð³âíèöòâà ùîäî â³äñîòêîâèõ ñòàâîê, âîëàòèëüíîñò³, çì³í âàëþòíèõ êóðñ³â, ïîêàçíèê³â êðåäèòîñïðîìîæíîñò³ êîíòðàãåíò³â, êîðèãóâàíü ï³ä ÷àñ îö³íêè ³íñòðóìåíò³â, à òàêîæ ñïåöèô³÷íèõ îñîáëèâîñòåé îïåðàö³é; òà 
2)	âïëèâ çì³íè â îö³íêàõ íà àêòèâè, â³äîáðàæåí³ â çâ³ò³ ïðî ô³íàíñîâèé ñòàí, à òàêîæ íà äîõîäè (âèòðàòè) ìîæå áóòè çíà÷íèì.
ßêáè êåð³âíèöòâî Òîâàðèñòâà âèêîðèñòîâóâàëî ³íø³ ïðèïóùåííÿ ùîäî â³äñîòêîâèõ ñòàâîê, âîëàòèëüíîñò³, êóðñ³â îáì³íó âàëþò, êðåäèòíîãî ðåéòèíãó êîíòðàãåíòà, äàòè îôåðòè ³ êîðèãóâàíü ï³ä ÷àñ îö³íêè ³íñòðóìåíò³â, á³ëüøà àáî ìåíøà çì³íà â îö³íö³ âàðòîñò³ ô³íàíñîâèõ ³íñòðóìåíò³â ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ ðèíêîâèõ êîòèðóâàíü ìàëà á ³ñòîòíèé âïëèâ íà â³äîáðàæåíèé ó ô³íàíñîâ³é çâ³òíîñò³ ÷èñòèé ïðèáóòîê òà çáèòîê.
Âèêîðèñòàííÿ ð³çíèõ ìàðêåòèíãîâèõ ïðèïóùåíü òà/àáî ìåòîä³â îö³íêè òàêîæ ìîæå ìàòè çíà÷íèé âïëèâ íà ïåðåäáà÷óâàíó ñïðàâåäëèâó âàðò³ñòü.
 
Ñóäæåííÿ ùîäî î÷³êóâàíèõ òåðì³í³â óòðèìóâàííÿ ô³íàíñîâèõ ³íñòðóìåíò³â.
Êåð³âíèöòâî Òîâàðèñòâà çàñòîñîâóº ïðîôåñ³éíå ñóäæåííÿ ùîäî òåðì³í³â óòðèìàííÿ ô³íàíñîâèõ ³íñòðóìåíò³â, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó ô³íàíñîâèõ àêòèâ³â. Ïðîôåñ³éíå ñóäæåííÿ çà öèì ïèòàííÿì ´ðóíòóºòüñÿ íà îö³íö³ ðèçèê³â ô³íàíñîâîãî ³íñòðóìåíòó, éîãî ïðèáóòêîâîñò³ é äèíàì³ö³ òà ³íøèõ ôàêòîðàõ. Ïðîòå ³ñíóþòü íåâèçíà÷åíîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè ïîâ’ÿçàí³ ç ïðèçóïèíåííÿì îá³ãó ö³ííèõ ïàïåð³â, ùî íå º ï³äêîíòðîëüíèì êåð³âíèöòâó Òîâàðèñòâà ôàêòîðîì ³ ìîæå ñóòòºâî âïëèíóòè íà îö³íêó ô³íàíñîâèõ ³íñòðóìåíò³â.

Âèêîðèñòàííÿ ñòàâîê äèñêîíòóâàííÿ.
Ñòàâêà äèñêîíòó - öå ïðîöåíòíà ñòàâêà, ÿêà âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïåðåðàõóíêó ìàéáóòí³õ ïîòîê³â äîõîä³â â ºäèíå çíà÷åííÿ òåïåð³øíüî¿ (ïîòî÷íî¿) âàðòîñò³, ÿêà º áàçîþ äëÿ âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ á³çíåñó. Ç åêîíîì³÷íî¿ òî÷êè çîðó, â ðîë³ ñòàâêè äèñêîíòó º áàæàíà ³íâåñòîðó ñòàâêà äîõîäó íà âêëàäåíèé êàï³òàë ó â³äïîâ³äí³ ç ð³âíåì ðèçèêó ïîä³áí³ îá'ºêòè ³íâåñòóâàííÿ, àáî - ñòàâêà äîõîäó çà àëüòåðíàòèâíèìè âàð³àíòàìè ³íâåñòèö³é ³ç ç³ñòàâëÿííÿ ð³âíÿ ðèçèêó íà äàòó îö³íêè. Ñòàâêà äèñêîíòó ìàº âèçíà÷àòèñÿ ç óðàõóâàííÿì òðüîõ ôàêòîð³â:
à) âàðòîñò³ ãðîøåé ó ÷àñ³;
á) âàðòîñò³ äæåðåë, ÿê³ çàëó÷àþòüñÿ äëÿ ô³íàíñóâàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, ÿê³ âèìàãàþòü ð³çí³ ð³âí³ êîìïåíñàö³¿;
â) ôàêòîðó ðèçèêó àáî ì³ðè éìîâ³ðíîñò³ îòðèìàííÿ î÷³êóâàíèõ ó ìàéáóòíüîìó äîõîä³â.
 Ñòàíîì íà 31.12.2019 ñåðåäíüîçâàæåíà ñòàâêà çà ïîðòôåëåì áàíê³âñüêèõ äåïîçèò³â ó íàö³îíàëüí³é âàëþò³ â áàíêàõ, ó ÿêèõ íå ââåäåíî òèì÷àñîâó àäì³í³ñòðàö³þ àáî íå çàïðîâàäæåíî ë³êâ³äàö³éíó êîì³ñ³þ, ñòàíîâèëà 9,3 % ð³÷íèõ.  ²íôîðìàö³ÿ, ùî âèêîðèñòàíà äëÿ âèçíà÷åííÿ ñåðåäíüîçâàæåíî¿ ñòàâêè îäåðæàíà ç îô³ö³éíîãî ñàéòó ÍÁÓ çà ïîñèëàííÿì https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial ðîçä³ë “Âàðò³ñòü ñòðîêîâèõ äåïîçèò³â “.
Ñòàíîì íà 31.12.2019 ñåðåäíüîçâàæåíà ñòàâêà çà ïîðòôåëåì áàíê³âñüêèõ êðåäèò³â, ñòàíîâèëà 19,2 % ð³÷íèõ.  ²íôîðìàö³ÿ, ùî âèêîðèñòàíà äëÿ âèçíà÷åííÿ ñåðåäíüîçâàæåíî¿ ñòàâêè îäåðæàíà ç îô³ö³éíîãî ñàéòó ÍÁÓ çà ïîñèëàííÿì https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial ðîçä³ë “Âàðò³ñòü êðåäèò³â çà äàíèìè ñòàòèñòè÷íî¿ çâ³òíîñò³ áàíê³â Óêðà¿íè (áåç óðàõóâàííÿ îâåðäðàôòó)“.

Ñóäæåííÿ ùîäî âèÿâëåííÿ îçíàê çíåö³íåííÿ àêòèâ³â.
Íà êîæíó çâ³òíó äàòó Òîâàðèñòâî ïðîâîäèòü àíàë³ç äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³, ³íøî¿ äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ òà ³íøèõ àêòèâ³â íà ïðåäìåò íàÿâíîñò³ îçíàê ¿õ çíåö³íåííÿ. Çáèòîê â³ä çíåö³íåííÿ âèçíàºòüñÿ âèõîäÿ÷è ç âëàñíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñóäæåííÿ êåð³âíèöòâà çà íàÿâíîñò³ îá’ºêòèâíèõ äàíèõ, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî çìåíøåííÿ ïåðåäáà÷óâàíèõ ìàéáóòí³õ ãðîøîâèõ ïîòîê³â çà äàíèì àêòèâîì ó ðåçóëüòàò³ îäí³º¿ àáî ê³ëüêîõ ïîä³é, ùî â³äáóëèñÿ ï³ñëÿ âèçíàííÿ àêòèâó.

Ðîçêðèòòÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî âèêîðèñòàííÿ ñïðàâåäëèâî¿ âàðòîñò³ 
Ìåòîäèêè îö³íþâàííÿ òà âõ³äí³ äàí³, âèêîðèñòàí³ äëÿ ñêëàäàííÿ îö³íîê çà ñïðàâåäëèâîþ âàðò³ñòþ.
Òîâàðèñòâî çä³éñíþº âèêëþ÷íî áåçïåðåðâí³ îö³íêè ñïðàâåäëèâî¿ âàðòîñò³ àêòèâ³â òà çîáîâ’ÿçàíü, òîáòî òàê³ îö³íêè, ÿê³ âèìàãàþòüñÿ ÌÑÔÇ 13 ó çâ³ò³ ïðî ô³íàíñîâèé ñòàí íà ê³íåöü êîæíîãî çâ³òíîãî ïåð³îäó.
Êëàñè àêòèâ³â òà çîáîâ’ÿçàíü, îö³íåíèõ çà ñïðàâåäëèâîþ âàðò³ñòþ

Ìåòîäèêè îö³íþâàííÿ
Ìåòîä îö³íêè (ðèíêîâèé, äîõ³äíèé, âèòðàòíèé)

Âèõ³äí³ äàí³
Ãðîøîâ³ êîøòè 
Ïåðâ³ñíà òà ïîäàëüøà îö³íêà ãðîøîâèõ êîøò³â òà ¿õ åêâ³âàëåíò³â çä³éñíþºòüñÿ çà ñïðàâåäëèâîþ âàðò³ñòþ, ÿêà äîð³âíþº ¿õ íîì³íàëüí³é âàðòîñò³
Ðèíêîâèé
Îô³ö³éí³ êóðñè ÍÁÓ

²íø³ ðîçêðèòòÿ, ùî âèìàãàþòüñÿ ÌÑÔÇ 13 «Îö³íêà ñïðàâåäëèâî¿ âàðòîñò³»
Ñïðàâåäëèâà âàðò³ñòü ô³íàíñîâèõ ³íñòðóìåíò³â â ïîð³âíÿíí³ ç ¿õ áàëàíñîâîþ âàðò³ñòþ


Áàëàíñîâà âàðò³ñòü
Ñïðàâåäëèâà âàðò³ñòü

2019
2018
2019
2018
Ãðîøîâ³ êîøòè òà ¿õ åêâ³âàëåíòè
33
78
33
78
5. Ïðèì³òêè äî çâ³òó  ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè
5.1. Äîõ³ä â³ä îñíîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³
       
2019 ð.
2018 ð.
×èñòèé äîõ³ä â³ä  ðåàë³çàö³¿ ïîñëóã  
 
3046
1648

5.2. Ñîá³âàðò³ñòü ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿
       
2019 ð.
2018 ð.
Ñîá³âàðò³ñòü ðåàë³çîâàíèõ ïîñëóã
 
1625
1006


5.3. Àäì³í³ñòðàòèâí³ òà ³íø³ îïåðàö³éí³ âèòðàòè

2019 ð.
2018 ð.
Âèòðàòè íà îïëàòó ïðàö³
12
12
Â³äðàõóâàííÿ íà ñîö³àëüí³ çàõîäè
3
2
Ïîäàòêè òà îáîâ’ÿçêîâ³ ïëàòåæ³
1168
779
Êîíñóëüòàö³éí³ ïîñëóãè
45
42
²íø³ îïåðàö³éí³ âèòðàòè
14
12
Ðàçîì
1242
847

5.4 ²íø³ ô³íàíñîâ³ äîõîäè
Äîõîäè, íàðàõîâàí³ çà ïåð³îä:
2019 ð.
2018 ð.
Äîõîäè â³ä äèñêîíòóâàííÿ ãàðàíò³éíèõ ïëàòåæ³â
97
-



Ðàçîì ³íø³ ô³íàíñîâ³ äîõîäè 
97
-
5.5  Ô³íàíñîâ³ âèòðàòè 
Âèòðàòè, íàðàõîâàí³ çà ïåð³îä:
2019 ð.
2018 ð.
Âèòðàòè çà äèñêîíòóâàííÿì ãàðàíò³éíèõ ïëàòåæ³â
17

Âèòðàòè çà ïðîöåíòíèìè ïîçèêàìè

104
Ðàçîì ô³íàíñîâ³ âèòðàòè
17
104
5.6. Ïîäàòîê íà ïðèáóòîê
        
Íàéìåíóâàííÿ ïîêàçíèêà 
2019ð.
2018 ð.
Ïîòî÷íèé ïîäàòîê íà ïðèáóòîê
-
-

Îïîäàòêóâàííÿ ó 2019 ð. çä³éñíþºòüñÿ çã³äíî íîðì Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè çà ñòàâêîþ 18%.
Óçãîäæåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî òà ïîäàòêîâîãî ïðèáóòêó íàâåäåíå íèæ÷å:

Ð³ê, ùî çàê³í÷èâñÿ


31 ãðóäíÿ  2019
31 ãðóäíÿ  2018



Ïîòî÷íèé ïîäàòîê íà ïðèáóòîê 
-
-
Â³äñòðî÷åí³ ïîäàòêîâ³ àêòèâè (çîáîâ’ÿçàííÿ)
-
-
Âñüîãî ïîäàòîê íà ïðèáóòîê
-
-



Ïðèáóòîê äî îïîäàòêóâàííÿ çà äàíèìè áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó
259
(309)
Ð³çíèö³, ùî âèíèêàþòü çã³äíî ïîäàòêîâîãî êîäåêñó
(504)
-
Ïðèáóòîê çà 2019 ð³ê ó ïîäàòêîâîìó îáë³êó
(245)
(309)
Òåîðåòè÷íå ðîçðàõóíêîâå çíà÷åííÿ âèòðàò ç ïîäàòêó íà ïðèáóòîê (ñòàâêà ïîäàòêó 18%)
0
0
Âñüîãî âèòðàòè ç ïîòî÷íîãî ïîäàòêó íà ïðèáóòîê
0
0


6. Примітки до Балансу 
6.1.Основні засоби

Інструменти, прилади та інвентар
Інші основні засоби
Незавершене капітальне будівництво
Всього 
Первісна вартість на 01.01.2019р.
343
83
174
600
Надійшло за рік
-
-
-
-
Передача
-
-
-
-
Вибуття
-
-
-

Первісна вартість на  31.12.2019р.
343
83
174
600
Накопичена амортизація на  01.01.2019р.
343
83
-
426
Амортизація за період
-
-
-
-
Вибуття
-
-
-
-
Накопичена амортизація на  31.12.2019р. 
343
83
-
426
Залишкова вартість на 01.01.2019р.
0
0
174
174
Залишкова вартість на 31.12.2019р.
0
0
174
174

                                                   			6.2.Запаси

01.01.2019р.
        31.12.2019р.
Виробничі запаси
-
-
Незавершене виробництво 
124
124
Готова продукція 
-
-
Товари
-
-
Всього
124
124


6.3. Поточна дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість 
01.01.2019р.
31.12.2019р.
Торгова дебіторська заборгованість (орендна плата)
29
26
Аванси видані (отриманий гарантійний платіж за договором оренди)
38
29
Розрахунки с бюджетом (єдиний податок)
41
39
Переплата з ЄСВ 
16
16
Кошти у банку, що ліквідується 
373
373
Всього 
497
483
Резерв на знецінення дебіторської заборгованості не створювався. 
6.4.Грошові кошти та їх еквіваленти 


01.01.2019р.
31.12.2019р.
Грошові кошти в національній валюті (поточний рахунок)
78
33
Грошові кошти в іноземній валюті 
-
-
Всього
78
33


6.5. Власний капітал
6.5.1 Статутний капітал 
На 01.01.2019р. та 31.12.2019 р. зареєстрований та сплачений статутний капітал компанії складав 37 950,15 грн. 
Інформація про акціонерів, що володіють 10 %  та більше акцій станом на 31.12.2019 р.
Найменування юридичної особи
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





прості іменні
прості на пред'явника
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «НIКА-IНВЕСТ» (ПIФ «Дельта-капiтал» ЗНВ)
34935509
01033 Україна м. Київ Жилянська, 31
3620
10.0158
3620
0
0
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*
Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій




прості іменні
прості на пред'явника
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
Мороз Валерiй Миколаєвич
Посадова особа вiдмовилась надати паспортнi данi
23849
65.9851
23849
0
0
0
Костржевський Денис Борисович
Посадова особа вiдмовилась надати паспортнi данi
6073
16.8027
6073
0
0
0
Усього
29922
82.7878
29922
0
0
0
	6.5.2 Інші резерви


2019
2018
Резервний капітал
108
108
Всього інші резерви
108
108

Резервний капітал сформовано з прибутку у відподвідності до статутних документів. 
6.5.3. Рух власного капіталу Товариства за період 2018р. та 2019р.
Показники
        Зміни капіталу власників Товариства
 
Зареєстрований статутний капітал
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток
Всього капітал власників
Залишок на 31.12.2017 року
38
77
108
(410)
(187)
Сукупний дохід (збиток)
-
-
-
(309)
(309)
Зміни капіталу за рік, що закінчився 31 грудня 2018р.
-
-
-
(309)
(309)
Залишок на 31.12.2018 року
38
77
108
(719)
(496)
Сукупний дохід (збиток)
-
-
-
259
259
Зміни капіталу за рік, що закінчився 31 грудня 2019р.
-
-
-
259
259
Залишок на 31.12.2019 року
38
77
108
(460)
(237)
                  


6.6. Кредиторська заборгованість.
Кредиторська заборгованість за розрахунками з постачальниками і підрядчиками 
01.01.2019р.
31.12.2019р.
Кредиторська заборгованість за розрахунками з постачальниками і підрядчиками 
331
161
Розрахунки з бюджетом
9
51
Розрахунки з оплати праці
-
-
Аванси отримані
211
296
Резерв відпусток
2
2
Всього
553
510

6.7. Інша кредиторська заборгованість
Інша поточна кредиторська заборгованість 
01.01.2019р.
31.12.2019р.
Отримані короткострокові позики
816
540
Кошти під звіт працівників
-
1
Всього 
816
541


7. Інші зміни 
7.1. Зміни в обліковій політиці компанії.
 Змін в обліковій політиці не було.

7.2. Виправлення помилок.
Виправлення помилок у звітних періодах не було.

7.3. Сегменти.
Через специфіку діяльності компанії господарсько-галузеві і географічні сегменти не виділені.

7.4. Умовні зобов’язання і операційні ризики.
Хоча в економічній ситуації України помітні тенденції до покращення, економічна перспектива України в багатьох випадках залежить від ефективності економічних заходів, фінансових механізмів і монетарної політики, які застосовує уряд, а також розвиток фіскальної, правової і політичної системи.
Українське податкове, валютне і митне законодавство досить часто міняється і має суперечливе трактування. Нещодавні події, які відбулись в Україні показали, що податкові органи можуть зайняти більш жорстку позицію при трактуванні законодавства і перевірці податкових розрахунків, і як наслідок можуть бути донараховані податки, пені, штрафи. 
На думку керівництва Товариства, станом на 31.12.2019р., відповідні положення законодавства інтерпретовані ним коректно, тому  ймовірність збереження фінансового стану, в якому знаходиться компанія у зв’язку з податковим, валютним і митним законодавством є досить високою. У випадках, коли на думку керівництва компанії існують значні сумніви у збережені зазначеного стану компанії, у фінансовій звітності визнаються відповідні зобов’язання.
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.

7.5. Цілі та політики управління фінансовими ризиками
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом’якшення.
7.5.1. Кредитний ризик
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:
	ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;

ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою;
ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п’яти років.
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації, дебіторська заборгованість (в т.ч. позики) та векселі.
Основним методом оцінки кредитних ризиків Компанії є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги, показники фінансової звітності контрагента та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. 
Станом на 31.12.2019 р. кредитний ризик по фінансовим активам, що оцінюються за амортизованою собівартістю, є низьким, що підтверджується чинниками, які враховують специфіку контрагентів, загальні економічні умови та оцінку як поточного, так і прогнозного напрямків зміни умов станом на звітну дату.
7.5.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.
Інший ціновий ризик. Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом’якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.
Валютний ризик. Валютні ризики Товариства виникають у зв’язку з володінням фінансовими інструментами, номінованими в іноземній валюті. Станом на 31.12.2018  та 31.12.2019 року Товариство не володіє фінансовими інструментами, номінованими в іноземній валюті.
Відсотковий ризик. Керівництво Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів. Станом на 31.12.2019 та 31.12.2018  активи, які наражаються на відсоткові ризики, у Товариства відсутні.
7.5.3. Ризик ліквідності
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, зобов’язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в розрізі строків погашення представлена наступним чином:

Рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
До 1 місяця
Від 1 місяця до 3 місяців
Від 3 місяців до 1 року
Від 1 року до 5 років
Більше 5 років
Всього
1
2
3
4
5
6
7
Торговельна та інша кредиторська заборгованість
509
-
-

-
509
Отримані короткострокові позики
-
-
540
-
-
540
Всього
509
-
540
-
-
1049
Рік, що закінчився 31 грудня 2018 року
До 1 місяця
Від 1 місяця до 3 місяців
Від 3 місяців до 1 року
Від 1 року до 5 років
Більше 5 років
Всього
Торговельна та інша кредиторська заборгованість
551
-
-

-
551
Отримані короткострокові позики
-
-
816
-
-
816
Всього
551
-
816
-
-
1367
7.6. Управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
·	зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
·	забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.
Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування.

7.7.Операції з пов’язаними особами 
Пов’язаними особами Товариства протягом 2018-2019 років є його власники (детально розкрито у примітці 6.5.1 Статутний капітал ) та Голова Правління Дочинець Віталій Володимирович.


Показник
2019
2018

Операції з пов'язаними сторонами
Всього
Операції з пов'язаними сторонами
Всього
1
2
3
4
5
Отримання короткострокових позик
-
-
-
340
Погашення короткострокових позик
-
-
(300)
(300)
Компенсація провідному управлінському персоналу
15
15
14
14
Протягом 2019 року компенсації провідному управлінському персоналу в загальній сумі склали 15 тис. грн. в тому числі короткострокові виплати:
- заробітна плата – 13 тис. грн.;
- внески на соціальне забезпечення – 2 тис. грн.

Протягом 2018 року компенсації провідному управлінському персоналу в загальній сумі склали 14 тис. грн. в тому числі короткострокові виплати:
- заробітна плата – 12 тис. грн.;
- внески на соціальне забезпечення – 2 тис. грн.

Будь-яких операцій  з пов’язаними особами, що виходять за межі нормальної діяльності, протягом звітних періодів не відбувалося.

7.8. Події після Балансу
Не існує подій, що відбулися після 31 грудня 2019 року, які вимагають коригування або розкриття у фінансовій звітності та можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства. Немає і не передбачається пред’явлення до Товариства будь-яких претензій, пов’язаних із судовими справами.

7.9. Фінансова звітність компанії затверджена Головою Правління Товариства і підлягає оприлюдненню. 




Голова Правління				_______________			В. В. Дочинець 


XVI. Твердження щодо річної інформації
Голова правлiння Дочинець В. В. повiдомляє про те, що наскiльки це йому вiдомо рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими емiтент стикається у своїй господарськiй дiяльностi. Юридичних осiб, якi перебувають пiд контролем емiтента немає, консолiдована фiнансова звiтнiсть не складається.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Вид інформації
1
2
3
16.04.2019
16.04.2019
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.04.2019

Відомості про зміну типу акціонерного товариства


