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Титульний аркуш 
 

08.11.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№597-1/2019 
(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння - Генеральний 

директор 

 

 

 

Ємельяненко О.В. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАРАНТ 

МЕТИЗ IНВЕСТ" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33717202 

4. Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., д/н р-н, м. Днiпро, пр. Карла Маркса, буд. 

54-А 

5. Міжміський код, телефон та факс: (056) 726-92-00, (056) 726-92-00 

6. Адреса електронної пошти: nv.krivosheeva@gmi.in.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 загальних зборів акціонерів від 29.03.2019, 1/2019 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку http://gmi.in.ua/ 08.11.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 
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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 X 

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  

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в 

разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів 

емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або 

витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо 

страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції 

хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності 

та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління 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  

1) інформація про випуски акцій емітента X 
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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 X 

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента  

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

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) X 

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  

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  
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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: 

На титульному аркушi звiту мiсцезнаходження ПРАТ "ГМI" зазначено згiдно даних з ЄДР станом на 31.12.2018р. 

 

Рiчний звiт був затверджений загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ГМI", Наглядовою радою не 

затверджувався, оскiльки акцiонерами було запропоновано винести це питання на розгляд загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства. 

 

Розкриття iнформацiї про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi для подiбних Товариств, як ПРАТ "ГМI",  

не передбачено Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого НКЦПФР 

№2826 вiд 03.12.2013. Однак зазначаємо, що ПРАТ "ГМI" отримано лiцензiю (№207, виданою Державною 

службою України з контролю за наркотиками 11.09.2014р.) на придбання; зберiгання; перевезення; 

використання; реалiзацiя (вiдпуск); ввезення на територiю України  (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних 

засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв". Строк дiї - до 11.09.2019р. Товариство планує продовжувати дiю 

лiцензiї. 

 

ПРАТ "ГМI" не є учасником (акцiонером) в iнших юридичних особах. 

 

Розкриття даної iнформацiї ("Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря") для подiбних Товариств, як 

ПРАТ "ГМI",  не передбачено Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого 

НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Посада корпоративного секретаря у Товариствi вiдсутня. 

 

ПРАТ "ГМI" не належить до перелiку товариств, якi потребують рейтингової оцiнки, як те передбачено чинним 

законодавством. 

 

ПРАТ "ГМI" не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. 

 

ПРАТ "ГМI" протягом звiтного перiоду не виступав стороною  у судових справах, критерiї яких визначенi у  

 

Положеннi про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. 

Одна з посадових осiб приймала участь в однiй з таких справ, але в силу Закону України "Про доступ до судових 

рiшень" iнформацiя заборонена для оприлюднення. 

 

В роздiлi "Iнформацiя про посадових осiб" щодо Ревiзiйної комiсiї Товариства визначено iнформацiю про Голову 

та одного члену РК, оскiльки 20.12.2017р. член Ревiзiйної комiсiї Самарська Оксана Олександрiвна припинила 

повноваження на посадi за власним бажанням (повноваження припиненi без прийняття рiшення вiдповiдним 

органом управлiння емiтента, як те передбачено ст. 9.4.8. Статуту ПРАТ "ГМI"). Замiсть Самарської О.О. нiкого 

не призначено. 

 

Посадовi особи ПРАТ "ГМI" не володiють акцiями Товариства. 

 

Розкриття даної iнформацiї ("Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим 

особам емiтента в разi їх звiльнення") для подiбних Товариств, як ПРАТ "ГМI",  не передбачено Положенням про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. 

 

Протягом звiтного перiоду посадовi особи ПРАТ "ГМI" не звiльнялися. 

 

Фiзичнi особи акцiями ПРАТ "ГМI" не володiють. 

 

Роздiл "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" не заповнений, оскiльки загальнi збори 

акцiонерiв ПРАТ "ГМI" у 2018 роцi не скликались та не проводились.  

 

Оскiльки програмне забезпечення, за допомогою якого готується звiт, не надає можливостi в роздiлi "Перелiк 

осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакету акцiй", вибрати ознаку володiння (пряме чи 

опосередковане), конкретизуємо: прямим власниками (акцiонерами) є ТОВ "Флобес" та Белбей Пропертiс Iнк.; 

опосередкованими власниками є Перцев О.М. та Вельк Ю.В. 

 

У звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв не проводились. Обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на 
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загальних зборах ПРАТ "ГМI" немає. 

Протягом звiтного перiоду акцiонери та розмiр пакета їх акцiй не змiнювались. 

 

Розкриття даної iнформацiї ("Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна 

кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй") для подiбних 

Товариств, як ПРАТ "ГМI",  не передбачено Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, 

затвердженого НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. 

 

Розкриття даної iнформацiї ("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") для подiбних Товариств, як ПРАТ "ГМI",  не передбачено 

Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого НКЦПФР №2826 вiд 

03.12.2013. 

 

Iнформацiя про акцiї наведена у вiдповiдних роздiлах звiту. Iншi цiннi папери ПРАТ "ГМI" не випускав. 

ПРАТ "ГМI" облiгацiї не випускав. 

ПРАТ "ГМI" не випускав, крiм акцiй, iншi цiннi папери. 

ПРАТ "ГМI" не має похiдних цiнних паперiв. 

 

Розкриття даної iнформацiї ("Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв") для подiбних  

 

Товариств, як ПРАТ "ГМI",  не передбачено Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, 

затвердженого НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. 

ПРАТ "ГМI" не випускав борговi цiннi папери. 

 

ПРАТ "ГМI" не придбавав протягом звiтного перiоду власнi акцiї. 

 

Розкриття даної iнформацiї ("Звiт про стан об'єкта нерухомостi") для подiбних Товариств, як ПРАТ "ГМI",  не 

передбачено Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого НКЦПФР №2826 

вiд 03.12.2013.  

 

ПРАТ "ГМI" не випускав цiльових облiгацiй. 

ПРАТ "ГМI" випускав тiльки акцiї. Iншi цiннi папери вiдсутнi, вiдповiдно - у власностi працiвникiв Товариства 

не може бути цiнних паперiв ПРАТ "ГМI". 

 

Працiвники ПРАТ "ГМI" акцiями Товариства не володiють. 

 

Роздiл "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть 

отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не 

заповнено, оскiльки обмеження щодо обiгу цiнних паперiв вiдсутнi. 

 

Дивiденди та iншi доходи протягом звiтного перiоду не виплачувались. 

 

Вся iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть ПРАТ "ГМI" розкрита у вiдповiдних роздiлах цього 

звiту. 

 

Розкриття даної iнформацiї ("Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинiв") для подiбних Товариств, як ПРАТ "ГМI",  не передбачено Положенням про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013.  

Протягом звiтного перiоду рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не 

приймалось. 

 

Розкриття даної iнформацiї ("Iнформацiя про вчинення значних правочинiв") для подiбних Товариств, як ПРАТ 

"ГМI",  не передбачено Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого 

НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. 

 

Розкриття даної iнформацiї ("Iнформацiя про вчинення значних правочинiв , щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть") для подiбних Товариств, як ПРАТ "ГМI",  не передбачено Положенням про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013.  

 

Протягом звiтного перiоду правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, протягом звiтного року не  
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укладалися. 

Розкриття даної iнформацiї ("Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз  

заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть") для подiбних Товариств, як ПРАТ 

"ГМI",  не передбачено Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого 

НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. 

 

Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта) не складалася, не розкривається - ПРАТ "ГМI" не 

випускав борговi зобов'язання. 

 

Протягом звiтного перiоду акцiонернi або корпоративнi договори акцiонерами не укладалися. 

 

Протягом звiтного перiоду договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють 

контроль над емiтентом, не укладалися. 

 

Протягом звiтного перiоду особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не виникало. 

 

ПРАТ "ГМI" iпотечнi облiгацiї не випускав. 

ПРАТ "ГМI" не випускав iпотечнi облiгацiї. 

ПРАТ "ГМI" не випускав iпотечнi сертифiкати. 

ПРАТ "ГМI" не випускав iпотечнi цiннi папери. 

ПРАТ "ГМI" не випускав сертифiкати ФОН. 

 

 

ЩОДО ПРИМIТОК ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI (форма 5) 

Частиною ст. 39 та ч.3 ст. 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (надалi - Закону) 

встановлено вимоги щодо розкриття рiчної фiнансової звiтностi в складi рiчної iнформацiї про емiтента 

вiдповiдно до вимог, в обсязi та строки, встановленi Законом та нормативно-правовими актами Комiсiї. 

 

Склад, порядок i строки розкриття на фондовому ринку регульованої iнформацiї, включно рiчної iнформацiї 

емiтента, визначено Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженим Рiшенням 

Комiсiї вiд 03.12.2013 № 2826 (iз змiнами та доповненнями, надалi Положення). Зокрема, п. 12 роздiлу I 

Положення визначено, що формат фiнансової звiтностi емiтентiв цiнних паперiв формується вiдповiдно до опису 

роздiлiв та схем XML-файлiв, визначених окремим документом Комiсiї нормативно-технiчного характеру. 

Наказом Комiсiї вiд 22.04.2016 № 55 затверджено Опис роздiлiв та схем XML електронної форми фiнансової 

звiтностi, яка подається учасниками фондового ринку до Комiсiї (надалi - Опис). Пунктом 2 Опису визначено 

вимоги до фiнансової звiтностi, що не передбачають елементiв XML, якi вмiщують Примiтки до фiнансової 

звiтностi, складеної вiдповiдно до НПсБО. Тобто оприлюднення рiчного звiту емiтентом, що складає фiнансову 

звiтнiсть згiдно НПсБО,  з урахуванням вимог Закону, Положення та Опису, не передбачає наявностi примiток до 

такої фiнансової звiтностi. Вiдповiдно, програмний комплекс для формування рiчної звiтностi, розроблений 

згiдно вимог Комiсiї, не передбачає можливостi внесення емiтентом примiток до фiнансової звiтностi, складених 

згiдно НПсБО. 

 

ПРАТ "ГАРАНТ МЕТИЗ IНВЕСТ" складає фiнансову звiтнiсть саме за нацiональними положеннями 

(стандартами) бухгалтерського облiку. 

 

У зв'язку з отриманням у жовтнi 2019р. Рекомендацiї НКЦПФР про необхiднiсть розкриття примiток до рiчної 

фiнансової звiтностi за 2018 рiк, з метою недопущення порушення прав акцiонерiв емiтента, пiдтримання його 

позитивного дiлового iмiджу, зазначенi примiтки внесено до роздiлу "Примiтки до фiнансової звiтностi, 

складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" (за вiдсутностi iншої технiчної 

можливостi), проте ПРАТ "ГМI" складає фiнансову звiтнiсть згiдно нацiональних положень (стандартiв) 

бухгалтерського облiку. 

 

Крiм того, оскiльки використаний роздiл не передбачає коректного внесення даних форми 5 "Примiтки до рiчної 

фiнансової звiтностi", затверджених Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №302 вiд 29.11.2000, тобто у формi 

таблиць, та з метою належного виконання рекомендацiй Комiсiї, ПРАТ "ГМI" додатково розмiстив форму №5 

"Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi" на власному веб-сайтi Товариства http://gmi.in.ua/ : 

 

http://gmi.in.ua/images/%D0%93%D0%9C%D0%86_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%

BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%84%D1%96%D

0%BD.pdf 
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Додатково Товариством розкрито "Примітки до фінансової звітності,  включаючи стислий виклад значущих 

облікових політик" у розділі "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi", який, як вже зазначалось вище, використаний через технічні проблеми для розкриття 

приміток за формою №5. 
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ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАРАНТ МЕТИЗ IНВЕСТ" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

 серiя А01 №064335 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 18.11.2008 

4. Територія (область) 

 Дніпропетровська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 1982000 

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) 

 349 

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

 24.34 - Холодне волочiння дроту 

 25.93 - Виробництво виробiв iз дроту, ланцюгiв i пружин 

 25.99 - Виробництво iнших готових металевих виробiв, н. в. i. у. 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній 

валюті 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" 

2) МФО банку 

 305749 

3) Поточний рахунок 

 2600231233901 

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

валюті 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" 

5) МФО банку 

 305749 

6) Поточний рахунок 

 2600231233901 

 

17. Штрафні санкції емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено штрафну 

санкцію 

 Орган, який наклав 

штрафну санкцію 
Вид стягнення 

Інформація про 

виконання 

1 0144441228, 

18.06.2018 

Жовтоводська 

Державна податкова 

iнспекцiя 

Кам'янського 

управлiння Головного 

управлiння ДФС у 

Днiпропетровськiй 

областi 

штраф за несвоєчасне 

подання декларацiї 

штраф сплачено, 

декларацiю подано 

Примітки: - 

2 0005171234, 

23.07.2018 

Державна податкова 

iнспекцiя у 

Шевченкiвському 

районi м.Днiпра 

Головного управлiння 

ДФС У 

Днiпропетровськiй 

областi 

штраф за несвоєчасне 

подання декларацiї 

штраф сплачено, 

декларацiю подано 

Примітки: - 
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XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перодiв не вiдбувалось. 

 

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 (осiб): 349   

- середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 7   

- чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 5   

- фонд оплати працi: 3,5 млн.грн.   

- факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року:  

1) збiльшення мiнiмальної заробiтної плати з 01.01.2018р.;  

2) пiдвищення рiвня заробiтної плати працiвникам протягом звiтного перiоду на 25%.   

- кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам 

емiтента: Товариство перiодично проводить роботу з пiдвищення рiвня професiйної пiдготовки працiвникiв пiд 

потреби Емiтента.  

Зокрема ПРАТ "ГМI" органiзовує роботу з присвоєння вiдповiдної квалiфiкацiї працiвникам в учбових центрах, 

сприяє отриманню профiльної  освiти ключовими працiвниками, сприяє вивченню чи поглибленню працiвниками 

рiвня знання iноземних мов. 

 

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 

Товариство входить у склад Об'єднання метизних заводiв України "УКРМЕТИЗ" (пл. Героїв МАйдану, 1, м. Днiпро, 

49000). Об'єднання створене з метою забезпечення координацiї дiяльностi кожного з його учасникiв у питаннях 

кооперування поставок, науково-технiчної дiяльностi та маркетингу для досягнення високоефективного 

виробництва та розвитку пiдприємств, що увiйшли в об'єднання. Об'єднання надає послуги пiдприємствам щодо 

матерiально-технiчного постачання; надає допомогу в областi стандартизацiї та сертифiкацiї продукцiї, в питаннях 

реалiзацiї продукцiї тощо. Емiтент зберiгає свою економiчну самостiйнiсть, права юридичної особи. Як член 

об'єднання «Укрметиз» Товариство зобов'язане надавати необхiднi документи, iнформацiю, своєчасно сплачувати 

рахунки, внески, виконувати iншi обов'язки, передбаченi рiшенням Ради об'єднання i її виконавчої дирекцiї. Участь 

в об'єднаннi є безстроковою. Товариство має право на вихiд з його складу. ПРАТ "ГМI" в об'єднаннi "Укрметиз" 

займає позицiю учасника, що вступив в об'єднання метизних заводiв України на добровiльних засадах. 

 

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 

ПРАТ "ГМI" не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та 

результати цих пропозицій 

ПРАТ "ГМI" протягом звiтного перiоду не отримувало пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод 

обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Дiюча в звiтному перiодi редакцiя облiкової полiтики затверджена наказом керiвника пiдприємства вiд 04.01.2018 р. 

№ 01/04-1.  При пiдготовцi даної фiнансової звiтностi керiвництво пiдприємства передбачає, що пiдприємство буде 

здiйснювати свою фiнансово-господарську дiяльнiсть на протязi 12 мiсяцiв року, наступного за звiтним, i не має 

намiру чи потреби в лiквiдацiї, припиненнi фiнансово-господарської дiяльностi в подальшому чи зверненнi за 

захистом вiд кредиторiв. Оцiнка активiв й зобов'язань заснована на припущеннi того, що пiдприємство зможе 

виконувати свої зобов'язання й реалiзовувати свої активи в ходi звичайної дiяльностi.   

 

Згiдно облiкової полiтики:  

1) метод нарахування амортизацiї основних засобiв: прямолiнiйний. Амортизацiя об'єктiв основних засобiв, що 

знаходяться в експлуатацiї, нараховується щомiсячно вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) № 7 "Основнi 

засоби". Для податкового облiку нарахування амортизацiї по необоротних матерiальних активiв здiйснюється на 

пiдставi вимог ст.145, пункту 145.1, пiдпункту 145.1.5 Податкового кодексу України. Змiнне обладнання, незалежно 
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вiд термiну служби i вартостi, враховується на рахунках iнших малоцiнних необоротних матерiальних активiв. 

Нарахування амортизацiї малоцiнних необоротних матерiальних активiв, переданих в експлуатацiю, здiйснюється в 

розмiрi 100% за фактом передачi в експлуатацiю.  

2) метод оцiнки вартостi запасiв: Запаси зараховуються на баланс пiдприємства за їх первiсною вартiстю, згiдно 

вимог Положення (С) БО 9 "Запаси". Не включаються до первiсної вартостi запасiв, а належать до витрат того 

перiоду, в якому вони були здiйсненi (встановленi):  

- наднормативнi втрати i нестачi запасiв;  

- вiдсотки за користування позиками;  

- витрати на збут;  

- загальногосподарськi та iншi подiбнi витрати, безпосередньо не пов'язанi з придбанням i доставкою запасiв i 

приведенням їх до стану, в якому вони придатнi для використання в запланованих цiлях.  

Уцiнка або дооцiнка ранiше уцiнених запасiв, цiна яких змiнилася на дату балансу, проводиться вiдповiдно до 

наказу Мiнiстерства економiки та Мiнiстерства фiнансiв України вiд 10.09.1996 р. № 120/190 за кожним видом 

запасiв.  

3) метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй: Фiнансовi iнвестицiї первинно оцiнюються та 

вiдображаються в бухгалтерському облiку по собiвартостi.  Фiнансовi iнвестицiї на дату балансу вiдображаються по 

справедливiй вартостi. Оцiнка та облiк фiнансових iнвестицiй здiйснюється щодо кожної фiнансової iнвестицiї. 

 

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  

Основним видом продукцiї, що виготовляє ПРАТ "ГМI", є дрiт.   

Обсяги виробництва дроту у 2018 роцi: 32532 тонни / 650640 тис. грн., без ПДВ.   

Середньореалiзацiйнi цiни виготовленої продукцiї (дроту): 20 тис. грн./т, без ПДВ.   

Сума виручки вiд реалiзацiї виготовленої продукцiї (дроту): 659 602 тис.грн., без ПДВ.  

У 2018 роцi експортовано продукцiї на суму 585251 тис. грн. Частка експорту в загальному обсязi продажiв склала 

86%.    

 

Перспективнiсть виробництва окремих товарiв:  найбiльш перспективним для виробництва є оцинкований дрiт, 

який використовується для виробництва рiзноманiтних огорож. Постiйно розглядаються перспективнi плани 

розвитку Товариства на найближчi роки шляхом розширення товарного асортименту.     

 

Залежнiсть вiд сезонних змiн: на споживання продукцiї впливають сезоннi фактори: зменшується у зимовий перiод, 

пожвавлюється з середини весни, також спостерiгається зниження активностi в експортних поставках перед 

рiздвяними святами та лiтнiми канiкулами.   

 

Основнi ринки збуту та основнi клiєнти: Ринками збуту, крiм України, були країни Європи та СНД, Японiя.   

 

Споживачами є будiвельнi компанiї, промисловi пiдприємства, сiльськi й комунальнi господарства, а також 

домогосподарства.   

 

Основнi ризики в дiяльностi емiтента: При плануваннi дiяльностi керiвництво ПРАТ "ГМI" постiйно аналiзує всi 

ризики, якi враховуються для запобiгання або зниження їх небажаного впливу, а також оцiнюються можливостi - 

для забезпечення подальшого полiпшення умов провадження фiнансово-господарської дiяльностi, здiйснюється 

пошук альтернативних рiшень по зниженню ризикiв, оцiнюється правильнiсть та ефективнiсть прийнятих рiшень.   

 

Керiвництвом ПРАТ "ГМI" ведеться постiйна робота щодо визначення ключових параметрiв операцiйних та 

фiнансових ризикiв, якi можуть пiддати сумнiву успiх бiзнесу.   

 

Суттєвими факторами, що впливають на цiноутворення металопродукцiї, що виробляється ПРАТ "ГМI", є вартiсть 

сировини, енергоресурсiв, коливання курсiв гривнi по вiдношенню до iноземних валют. Крiм того, оскiльки 
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постачальниками основної сировини (катанки) є фактично пiдприємства-монополiсти, цiни на неї не є стабiльними 

та схильнi до рiзкого пiдвищення й стрiмкого зниження. Також проблемними питаннями є загострення конкуренцiї 

на свiтових ринках; введення ЄС  квот при вiдвантаженнi продукцiї на експорт - як наслiдок падiння об'ємiв 

вiдвантаження в пограничних мiсяцях (грудень, сiчень) i як наслiдок - зменшення оборотностi обiгових коштiв.   

 

Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi, розширення виробництва та ринкiв збуту:  

Для зниження можливих непередбачених втрат унаслiдок технiчних помилок пiд час проведення операцiй, умисних 

i ненавмисних дiй персоналу, аварiйних ситуацiй, збоїв апаратури тощо, Товариством постiйно удосконалюється 

система технiчного контролю за виробничими процесами, ведеться робота з пiдвищення свiдомої персональної 

вiдповiдальностi працiвникiв за результати дiяльностi Товариства, проводиться облiк та монiторинг робочого стану 

обладнання, своєчасний його ремонт та замiна.   Також для зменшення впливу ризикiв ПРАТ "ГМI" захищає свою 

дiяльнiсть пiдвищенням рiвня конкурентоспроможностi продукцiї на ринку, ведеться робота з розширення 

клiєнтської бази, ринкiв збуту та бази постачальникiв сировини. Для зменшення впливу ризикiв Товариство 

постiйно вдосконалює технологiчний процес i парк устаткування. ПРАТ "ГМI" захищає свою дiяльнiсть 

пiдвищенням рiвня конкурентоспроможностi продукцiї на ринку, ведеться робота з розширення клiєнтської бази, 

ринкiв збуту та бази постачальникiв сировини.    

 

Канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент:  

 

Каналами реалiзацiї готової продукцiї є як прямi поставки споживачам, так i продаж через торговельнi компанiї. На 

складах Товариства пiдтримується запас найбiльш затребуваної продукцiї для оперативностi виконання замовлень. 

Покупцям надається гнучка система формування знижок i можливiсть рiзної форми оплати.   

 

Джерела сировини, їх доступнiсть та динамiка цiн: Джерелами сировини в бiльшостi своїй виступають українськi 

промисловi пiдприємства. Сировина є доступною, але цiни на неї не мають стабiльностi, схильнi як до поступового 

зростання, так i до стрiмкого пiдвищення. Причинами змiни цiн є коливання рiвня на свiтовому ринку, оскiльки 

виробники сировини значною мiрою є експортерами. Також на цiни прямо впливають коливання курсу гривнi до 

свiтових валют. Джерелом цинку є iноземний постачальник, сировина є доступною, цiни схильнi до динамiки в 

залежностi вiд рiвня цiн на свiтовому ринку.   

 

Особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент: Основною проблемою галузi в 

2018 роцi стало введення (у липнi) Європейською Комiсiєю тимчасових захисних заходiв проти iмпорту сталевої 

продукцiї (зокрема дроту, що виробляється Товариством) на територiю країн Євросоюзу. Захиснi методи введенi у 

формi глобальних тарифних квот щодо кожного виду продукцiї, при перевищеннi яких застосовується додаткове 

захисне мито на рiвнi 25%. Дана обставина пiдвищила конкурентну боротьбу серед постачальникiв метизної 

продукцiї на експорт та зумовила зниження обсягiв вiдвантаження готової продукцiї в груднi 2018 порiвняно з 

груднем 2017р. У зв'язку з вичерпанням встановлених ЄК квот.    

 

Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку;  Товариство постiйно 

розвивається, однак новi технологiй та види продукцiї запроваджуються поступово. У 2018 роцi освоєно 

виробництво сiтки-рабицi.   

 

Конкуренцiя в галузi, особливостi продукцiї (послуг) емiтента:  Серед українських представникiв галузi ПРАТ 

"ГМI" є середнiм пiдприємством - виготовив в 2018 роцi 18% вiд усього обсягу продукцiї. У рiзних регiонах 

України налiчується бiльше 10 пiдприємств, що вiдносяться до промислового виробництва металевих виробiв, а 

також бiльше 30 пiдприємств малого та середнього бiзнесу.  

 

Асортимент продукцiї ПРАТ "ГМI" є досить широким i унiверсальним, а розташування в центральнiй частинi 

країни дозволяє оптимально забезпечувати споживачiв всiх регiонiв. Конкурентна боротьба в галузi ведеться у 

бiльшостi випадкiв цiновими методами, пiдвищенням якостi продукцiї, гнучкою роботою з клiєнтами.  

Перспективнi плани розвитку емiтента: ПРАТ "ГМI" ставить собi на метi постiйно розвиватися за рахунок 

оновлення обладнання, розширення асортименту продукцiї, впровадження новiтнiх систем контролю якостi 

продукцiї, вдосконалення технологiчних процесiв, впровадження заходiв по мiнiмiзацiї шкiдливих викидiв та багато 

iншого. Перспективнiсть розвитку залежить вiд ряду чинникiв, якi так чи iнакше можуть впливати на дiяльнiсть 

Товариства: законодавчi обмеження, встановлення захисних заходiв проти iмпорту сталевої продукцiї (наприклад 

таких, якi введенi у 2018 для iмпорту до країн Європи), зростання цiн на сировину, енергоносiї, зростання податкiв. 

Однак в компанiї працює талановита команда, яка спроможна пропонувати ефективнi варiанти розвитку ПРАТ 

"ГМI" не залежно вiд зовнiшнiх факторiв.   

 
Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у 

загальному обсязi постачання: Постачальниками ПРАТ "ГМI" за основним видом сировини (катанки) є: ПАТ 

"АрселорМiттал Кривий Рiг", ТОВ "Метiнвест-СМЦ". Постачальником цинку є компанiя Steel Products Ltd, кислоти 
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соляної - ПАТ "Днiпроазот". В iнших країнах Товариство дiяльнiсть не здiйснює. 

 

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  

- у 2014 роцi придбано машину для виробництва сiтки зварної з цинковим покриттям;  

- у 2016 роцi придбано 2 (двi) квартири у м. Жовтi Води;  

- у 2016 роцi придбано легковий автомобiль;  

- у 2018 роцi придбано автомат для сiтки-рабицi;  

- у 2018 роцi придбано пакувальну машину, розривну машину, платформу вагову.  

 

У 2019 роцi Товариство не планує значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з його господарською дiяльнiстю. 

 

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 

Загальна вартiсть основних засобiв ПРАТ "ГМI" на кiнець року становить 111365 тис. грн. Значних правочинiв 

щодо основних засобiв протягом звiтного перiоду не укладалося. Виробничi потужностi становлять близько 40000 

тонн продукцiї на рiк. Обладнання використовується в залежностi вiд наявного попиту та замовлень на продукцiю, з 

урахуванням необхiдностi поповнення складських запасiв. Строк корисного використання основних засобiв 

встановлений пiдприємством самостiйно при прийняттi об'єкту до бухгалтерського облiку, виходячи з перiоду часу, 

протягом якого вони будуть використовуватись чи з їх використанням буде виготовлений очiкуваний об'єм 

продукцiї.    

 

Переважна частина основних засобiв ПРАТ "ГМI" знаходиться у м. Жовтi Води по вулицi Гагарiна, 40-31.  

 

Проявiв суттєвих екологiчних питань, що можуть значно позначитися на використаннi активiв  пiдприємства, поки 

не вбачається.    

 

Товариство не планує проводити у 2019 роцi капiтальне будiвництво, розширювати чи удосконалювати основнi 

засоби. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних 

обмежень 

Проблемними питаннями для пiдприємства є:   

-  загострення конкуренцiї на свiтових ринках;  

- зростання залiзничних тарифiв, автоперевезень та цiн на метал, енергетику, що позначається на збiльшеннi 

собiвартостi продукцiї;  

- введення ЄС  квот при вiдвантаженнi продукцiї на експорт - як наслiдок падiння об'ємiв вiдвантаження в 

пограничних мiсяцях (грудень ,сiчень) i як наслiдок-зменшення оборотностi обiгових коштiв;  

- коливання курсу нацiональної валюти, що значно знижує попит на продукцiю як вiтчизняних так i iноземних 

споживачiв.  - залежнiсть вiд законодавчих або економiчних обмежень (ступiнь такої залежностi визначається в 

кожному конкретному випадку). 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних 

потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 

Фiнансова полiтика ПРАТ "ГМI" побудована на забезпечення коштами процесу виробництва та  реалiзацiї 

продукцiї. В бiльшостi випадкiв Товариству достатньо робочого капiталу для поточних потреб.   

 

Аналiз показникiв фiнансового стану здiйснено на пiдставi облiкових даних за 2018 рiк.  Оцiнка фiнансового стану 

емiтента проведена за наступними показниками: Значення коефiцiєнту абсолютної лiквiдностi станом на 

01.01.2018р. склало  0,01, станом на 31.12.2018 - 0,01. Значення коефiцiєнту загальної лiквiдностi станом на 

01.01.2018. склало  0,65, станом на 31.12.2018 - 0,59 . 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний 

підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Вартiсть укладених ПРАТ "ГМI", але ще не виконаних договорiв (контрактiв) станом на 31.12.2018р., не 

зазначається в силу конфiденцiйностi їх умов, визначених як внутрiшнiми документами Товариства, так i 
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безпосередньо умовами цих договорiв (контрактiв).  Iнформацiя щодо дебiторської заборгованостi ПРАТ "ГМI" за 

продукцiю, товари, роботи, послуги, а також iнша iнформацiя щодо фiнансових показникiв господарської 

дiяльностi Товариства станом на кiнець 2018р. зазначена у вiдповiдних роздiлах фiнансової звiтностi Товариства, 

яка також розкривається у цьому звiтi. 

 

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) 

Стратегiєю подальшої дiяльностi та метою Товариства на 2019 рiк є збереження конкурентноспроможностi серед 

пiдприємств - виробникiв дроту та сiтки в Українi, пiдвищення операцiйної ефективностi, зниження витрат, 

пiдвищення якостi роботи з клiєнтами для стабiльностi i фiнансової стiйкостi пiдприємства. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за 

звітний рік 

ПРАТ "ГМI" - це сучасне пiдприємство, яке постiйно розвивається; регулярно ведеться робота iз розробки та 

впровадження вiдповiдних заходiв, направлених як на зниження собiвартостi продукцiї без втрати її якостi, так i на 

забезпечення сприятливого та ефективного iнвестицiйного клiмату.    

Але протягом звiтного року наукових дослiджень не здiйснювалось та вiдповiднi iнновацiйнi проекти не 

втiлювались. 

 

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 

Додаткової iнформацiї немає. 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган управління Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

Акцiонери згiдно реєстру власникiв цiнних 

паперiв на дату, визначену вiдповiдно до 

Закону України "Про акцiонернi 

товариства". 

Акцiонери станом на 31.12.2018р.:  

 

1) Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Флобес"  

 

2) BELLBAY PROPERTIES INC. (БЕЛБЕЙ 

ПРОПЕРТIС IНК.) 

Наглядова рада - Голова Наглядової ради  - члени 

Наглядової ради у кiлькостi 3 (трьох) осiб 

- Голова Наглядової ради  

Перцев Олег Мойсейович,  

 

- член Наглядової ради  

Iльченко Сергiй Андрiйович,  

 

- член Наглядової ради  

Шрамко Юрiй Сергiйович. 

Правлiння - Голова Правлiння - Генеральний директор 

- Член Правлiння - Фiнансовий директор - 

Член Правлiння - Головний бухгалтер 

- Голова Правлiння - Генеральний директор 

Ємельяненко Олексiй Володимирович,  

 

- Член Правлiння - Фiнансовий директор 

Самарська Оксана Олександрiвна,  

 

- Член Правлiння - Головний бухгалтер 

Головiнов Сергiй Михайлович. 
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V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 

 Голова Правлiння - Генеральний директор 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 ЄМЕЛЬЯНЕНКО ОЛЕКСIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  

4) Рік народження 

 1975 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 24 

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

 ПРАТ "ГМI", 33717202, директор з логiстики 

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

 16.09.2014, обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Голова Правлiння - Генеральний директор зобов'язаний виконувати свої посадовi обов'язки вiдповiдно до 

чинного законодавства України, статуту ПРАТ "ГМI", положення про виконавчий орган ПРАТ "ГМI", Голова 

Правлiння - Генеральний директор виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, у тому числi: 

скликає засiдання Правлiння; головує на засiданнях Правлiння; органiзує пiдготовку питань до розгляду на 

засiданнях Правлiння; органiзує ведення протоколу на засiданнях Правлiння; приймає на роботу та звiльняє 

працiвникiв; представляє Правлiння у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства; 

забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння, норм чинного законодавства, статуту, 

внутрiшнiх нормативних актiв Товариства; органiзує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання 

Товариством зобов'язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами; органiзує збереження 

майна Товариства i його належне використання; органiзує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та 

статистичної звiтностi; розробляє умови колективної угоди; призначає вiдповiдального за подання заявок на 

проведення тендерної експертизи згiдно укладеного договору про iнформацiйно-консультацiйне обслуговування; 

пiдписує рiчнi показники Товариства, за погодженням Правлiння; виконує iншi повноваження, покладенi на нього 

як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.   

 

Голова Правлiння - Генеральний директор у процесi виконання своїх функцiй має право без довiреностi виконувати 

дiї вiд iменi Товариства, у тому числi:  

- вiдповiдно до рiшень Правлiння представляти Товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними 

особами, державними та iншими органами i органiзацiями, у судi, господарському i третейському судi, в iнших 

судових установах;  

- вiдповiдно до рiшень Правлiння укладати угоди з одним контрагентом в мiсяць на придбання товарiв та послуг по 

однiй товарнiй групi без проведення тендерної експертизи, на суму, максимальний розмiр якої визначається 

Наглядовою Радою;  

- вiдповiдно до рiшень Правлiння укладати угоди  на реалiзацiю товару з правом одноособового їх пiдпису за 

цiнами не нижче, затвердженими у звiтному мiсяцi, за умови що вартiсть продукцiї не перевищує еквiвалент 

100000,00 євро за курсом НБУ на день укладення угоди;  

- розпоряджатися майном i грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, цим 

Статутом та внутрiшнiми нормативними актами Товариства;  

- видавати довiреностi  на здiйснення дiй вiд iменi Товариства, в межах своїх повноважень, визначених цим 

Статутом;  

- вiдкривати та закривати у банкiвських установах поточнi та iншi рахунки Товариства але виключно на пiдставi 

рiшення Правлiння Товариства;  

- вiдповiдно до рiшень Правлiння пiдписувати фiнансовi, банкiвськi, процесуальнi та iншi документи;  

- вiдповiдно до рiшень Правлiння  реалiзовувати (списувати) активи Товариства (основнi засоби, дебiторськi 

заборгованостi);  

- вiдповiдно до рiшень Правлiння видавати накази та розпорядження, якi є обов'язковими для виконання усiма 

працiвниками Товариства;  

- визначає склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну 

таємницю Товариства;  

- здiйснювати iншi дiї згiдно з рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради або 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 Товариства.   
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Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо її паспортних даних та розмiру винагороди.    

Змiн у персональному складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не було.    

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.    

Загальний стаж роботи: 24 роки.    
 

Попереднi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв:  заступник начальника вiддiлу 

матерiально-технiчного забезпечення, начальник вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення, заступник 

начальника транспорту, начальник вiддiлу транспорту, директор з логiстики, Голова Правлiння - Генеральний 

директор.   
 

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

 

1) Посада 

 Член Правлiння - головний бухгалтер 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 ГОЛОВIНОВ СЕРГIЙ МИХАЙЛОВИЧ 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  

4) Рік народження 

 1968 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 33 

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

 ЗАТ "ГМI", 33717202, головний бухгалтер 

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

 18.03.2014, обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Член Правлiння - головний бухгалтер зобов'язаний виконувати свої посадовi обов'язки вiдповiдно до 

чинного законодавства України, статуту ПРАТ "ГМI", положення про виконавчий орган ПРАТ "ГМI". 
 

Член Правлiння - головний бухгалтер в межах своєї компетенцiї, та, за погодженням Голови Правлiння - 

Генерального директора, виконує наступнi функцiї: 

- загального керiвництва бухгалтерською  дiяльнiстю Товариства шляхом формування бухгалтерської служби 

Товариства;  

- вiзування документiв бухгалтерської звiтностi;  

- виконує iншi повноваження, покладенi на нього чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою 

радою Товариства; 

- розробляє штатний розклад бухгалтерської та фiнансової служби, посадовi iнструкцiї для посадових осiб 

бухгалтерської та фiнансової служби та представляє їх  Правлiнню для подальшого подання на затвердження 

Наглядовiй радi Товариства.  
 

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 Товариства.   
 

Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо її паспортних даних та розмiру винагороди.    
 

Змiн у персональному складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не було.  
 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.    
 

Загальний стаж роботи: 33 рокiв.    
 

Попереднi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв:  головний бухгалтер.   
 

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 ПЕРЦЕВ ОЛЕГ МОЙСЕЙОВИЧ 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  

4) Рік народження 
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 1946 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 53 

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

 ЗАТ "ГМI", 33717202, Голова Наглядової ради 

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

 25.12.2015, обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Голова Наглядової ради зобов'язаний виконувати свої посадовi обов'язки вiдповiдно до чинного 

законодавства України, статуту ПРАТ "ГМI", положення про Наглядову раду ПРАТ "ГМI".  Наглядова рада є 

органом Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв i в межах своєї 

компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. Наглядова рада при здiйсненнi своїх 

прав зобов'язана дiяти в iнтересах акцiонерiв сумлiнно та розумно.  

 

Голова Наглядової ради здiйснює такi повноваження:  

- керує роботою Наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами;  

- скликає засiдання Наглядової ради; - головує на засiданнях Наглядової ради;  

- органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Наглядової ради;  

-  органiзує ведення протоколу на засiданнях Наглядової ради;  

- пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Наглядовою радою 

або складенi на виконання прийнятого Наглядовою радою рiшення;  

- пiдписує контракти з Головою Правлiння - Генеральним директором та членами Правлiння;  

- забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;  

- представляє Наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства, з 

органами державної влади й управлiння та з третiми особами;  

- виконує iншi функцiї, якi визначенi у законодавствi України, Статутi та Положеннi "Про Наглядову раду".    
 

Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо її паспортних даних та розмiру виплаченої 

винагороди.    
 

У звiтному перiодi змiн посадових осiб у складi Наглядової ради не вiдбувалось.    
 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.    
 

Загальний стаж роботи: 53 рокiв.    
 

Попереднi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв:  Голова Наглядової ради, директор.   
 

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.  Iнформацiя про те, чи є Голова 

Наглядової ради акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором, 

не розкривається, оскiльки Голову Наглядової ради, як i весь склад Наглядової ради, було обрано до того, як 

набрали чинностi вiдповiднi змiни до ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства". 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 IЛЬЧЕНКО СЕРГIЙ АНДРIЙОВИЧ 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  

4) Рік народження 

 1972 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 29 

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

 ТОВ "ГТС", ТОВ "Флобес", 34398552, 37006982, Директор 

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

 25.12.2015, обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Член Наглядової ради зобов'язаний виконувати свої посадовi обов'язки вiдповiдно до чинного 

законодавства України, статуту ПРАТ "ГМI", положення про Наглядову раду ПРАТ "ГМI".   
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Наглядова рада є органом Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних 

зборiв i в межах своєї компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства.  

 

Наглядова рада при здiйсненнi своїх прав зобов'язана дiяти в iнтересах акцiонерiв сумлiнно та розумно. До 

виключної компетенцiї Наглядової ради належить:  

- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства 

та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", включення пропозицiй до порядку 

денного Загальних зборiв акцiонерiв;  

- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;  

- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 

вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;  

- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  

- затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених законодавством 

України та затвердження цiни викупу акцiй, з метою реалiзацiї акцiонерами права вимоги обов'язкового викупу 

акцiй Товариством у випадках, встановлених законодавством України;  

- обрання та припинення повноважень Голови Правлiння - Генерального директора i членiв Правлiння;  

- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;  

- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг;  

- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх 

предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства, а також надання згоди на вчинення значних правочинiв, що попередньо схваленi Загальними зборами;  

- затвердження рiшення Правлiння про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в Статутних капiталах iнших 

господарюючих суб'єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в Статутних 

капiталах iнших господарюючих суб'єктiв; iншi повноваження згiдно Статуту Товариства та Положення про 

Наглядову раду Товариства.  Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо її паспортних даних та 

розмiру винагороди.    
 

У звiтному перiодi змiн посадових осiб у складi Наглядової ради не вiдбувалось.    
 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.    
 

Загальний стаж роботи: 29 рокiв.   Попереднi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв:  

начальник вiддiлу, директор, член Наглядової ради.  Посадова особа замає посади директора у ТОВ "ГТС" 

(iдентифiкацiйний код 34398552; 52205, Днiпропетровська обл., м. Жовтi Води, вул. Козакова, 2) i ТОВ "Флобес" 

(iдентифiкацiйний код 37006982; 49051, м. Днiпро, вул. Гулi Корольової, буд. 12А, кв. 126).  Iнформацiя про те, чи є 

член Наглядової ради акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним 

директором, не розкривається, оскiльки члена Наглядової ради, як i весь склад Наглядової ради, було обрано до 

того, як набрали чинностi вiдповiднi змiни до ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства". 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 ШРАМКО ЮРIЙ СЕРГIЙОВИЧ 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  

4) Рік народження 

 1981 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 19 

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

 ТОВ "ЦIК", 35739406, начальник вiддiлу 

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

 25.12.2015, обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Член Наглядової ради зобов'язаний виконувати свої посадовi обов'язки вiдповiдно до чинного 

законодавства України, статуту ПРАТ "ГМI", положення про Наглядову раду ПРАТ "ГМI".  Наглядова рада є 

органом Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв i в межах своєї 

компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. Наглядова рада при здiйсненнi своїх 

прав зобов'язана дiяти в iнтересах акцiонерiв сумлiнно та розумно. До виключної компетенцiї Наглядової ради 

належить: 
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 - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства 

та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", включення пропозицiй до порядку 

денного Загальних зборiв акцiонерiв; 

 - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;  

- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 

вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;  

- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  

- затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених законодавством 

України та затвердження цiни викупу акцiй, з метою реалiзацiї акцiонерами права вимоги обов'язкового викупу 

акцiй Товариством у випадках, встановлених законодавством України;  

- обрання та припинення повноважень Голови Правлiння - Генерального директора i членiв Правлiння;  

- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;  

- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг;  

- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх 

предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства, а також надання згоди на вчинення значних правочинiв, що попередньо схваленi Загальними зборами;  

- затвердження рiшення Правлiння про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в Статутних капiталах iнших 

господарюючих суб'єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в Статутних 

капiталах iнших господарюючих суб'єктiв; iншi повноваження згiдно Статуту Товариства та Положення про 

Наглядову раду Товариства.  Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо її паспортних даних та 

розмiру винагороди.   
 

У звiтному перiодi змiн посадових осiб у складi Наглядової ради не вiдбувалось.    
 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.    

 

Загальний стаж роботи: 19 рокiв.   Попереднi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв:  

юрист, начальник вiддiлу, заступник керiвника, член Наглядової ради.  Посадова особа обiймала в Товариствi з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Центр iнвестицiйного консалтингу" (iдентифiкацiйний код 35739406; 49000, м. 

Днiпро, пр. Працi, буд.6) посаду начальника вiддiлу.  Iнформацiя про те, чи є член Наглядової ради акцiонером, 

представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором, не розкривається, оскiльки 

члена Наглядової ради, як i весь склад Наглядової ради, було обрано до того, як набрали чинностi вiдповiднi змiни 

до ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства". 

 

1) Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 МЕЛЬНИКОВА СВIТЛАНА ВОЛОДИМИРIВНА 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  

4) Рік народження 

 1963 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 37 

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

 ПАТ КБ "Приватбанк", 14360570, Перший Заступник керiвника Бiзнесу 

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

 26.09.2014, обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Голова Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний виконувати свої посадовi обов'язки вiдповiдно до чинного 

законодавства України, статуту ПРАТ "ГМI", положення про Ревiзiйну комiсiю ПРАТ "ГМI".  

 

Голова Ревiзiйної комiсiї керує роботою Ревiзiйної комiсiї. Голова Ревiзiйної комiсiї:  

- керує роботою Ревiзiйної комiсiї та розподiляє обов`язки мiж її членами; - скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї; 

- головує на засiданнях Ревiзiйної комiсiї;  

- органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Ревiзiйної комiсiї;  

- органiзує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;  

- пiдписує протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Ревiзiйною комiсiєю 

або складенi на виконання прийнятого Ревiзiйною комiсiєю рiшення;  

- забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради в межах компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;  
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- представляє Ревiзiйну комiсiю у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння Товариства, з органами 

державної влади й управлiння та з третiми особами;  

- виконує iншi функцiї, якi визначенi Статутом Товариства, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю" або рiшенням 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  
 

Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Ревiзiйна комiсiя складає 

висновок за рiчним звiтом i балансом Товариства та подає його на затвердження Загальним зборам.  На вимогу 

Ревiзiйної комiсiї посадова особа виконавчого органу зобов'язана надавати особистi пояснення та всi матерiали, 

бухгалтерськi й iншi документи, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i його виконавчого 

органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати 

позачергового скликання Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення 

зловживань, вчинених посадовими особами.  Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо її 

паспортних даних.  
 

Голова та члени Ревiзiйної комiсiї винагороди не отримують.   
 

Змiн у персональному складi посадових осiб протягом звiтного пероду не було.   
 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.    
 

Загальний стаж роботи: 37 рокiв.    

Попереднi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв:  Голова Ревiзiйної комiсiї, начальник 

вiддiлу, Перший заступник керiвника бiзнесу.  Посадова особа працює в ТОВ "Бi Тi Солюшинс" (iдентифiкацiйний 

код 36495471; 49000, м. Днiпро, вул. ШоломАлейхема, буд.4/26) та займає посаду директора. 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 ЗАЛIТКО ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРIВНА 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  

4) Рік народження 

 1964 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 37 

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

 ПРАТ "ГМI", 33717202, економiст 

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

 26.09.2014, обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний виконувати свої посадовi обов'язки вiдповiдно до чинного 

законодавства України, статуту ПРАТ "ГМI", положення про Ревiзiйну комiсiю ПРАТ "ГМI".  Ревiзiйна комiсiя 

здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Ревiзiйна комiсiя складає висновок за 

рiчним звiтом i балансом Товариства та подає його на затвердження Загальним зборам.  На вимогу Ревiзiйної 

комiсiї посадова особа виконавчого органу зобов'язана надавати особистi пояснення та всi матерiали, бухгалтерськi 

й iншi документи, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i його виконавчого органу, а 

також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового 

скликання Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, 

вчинених посадовими особами.  

 

Ревiзiйна комiсiя в межах своєї компетенцiї розглядає:  

- фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, представництв i дочiрнiх пiдприємств;  

- дотримання визначених Загальними зборами основних напрямкiв дiяльностi Товариства i його планiв;  

- дотримання дiючого законодавства України;  

- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської  дiяльностi, правильностi зроблених розрахункiв;  

- здiйснення договiрних зобов'язань, контрактiв i угод по основних видах дiяльностi, трудовим, фiнансовим i 

матерiальним ресурсам, роботi з усiма видами цiнних паперiв;  

- правильнiсть ведення бухгалтерського облiку, iнших форм звiтностi, вiрогiдностi i законностi вiдображених в 

облiку i звiтностi операцiй, стан каси i майна Товариства;  

- своєчаснiсть i правильнiсть розрахункiв з бюджетом, банкiвськими установами,  постачальниками, пiдрядчиками 

тощо;  

- використання коштiв резервного капiталу i прибутку;  
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- виконання рiшень i вказiвок по усуненню недолiкiв, установленими попереднiми ревiзiями;  

- ведення розрахункiв з учасниками при внесеннi ними внескiв та виходi iз Товариства;  

- матерiали, що дають пiдставу для проведення службових розслiдувань, проводить також розслiдування i 

затверджує їхнi висновки.   
 

Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо її паспортних даних. Голова та члени Ревiзiйної 

комiсiї винагороди не отримують.   
 

Змiн у персональному складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не було.  Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.    
 

Загальний стаж роботи: 37 рокiв.    

Попереднi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв:  економiст, заступник генерального 

директора з економiки, член Ревiзiйної комiсiї.   

 

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

 

1) Посада 

 Член Правлiння - Фiнансовий директор 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 САМАРСЬКА ОКСАНА ОЛЕКСАНДРIВНА 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  

4) Рік народження 

 1975 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 23 

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

 ПАТ КБ "Приватбанк", 14360570, керiвник департаменту 

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

 29.12.2017, обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Член Правлiння - фiнансовий директор зобов'язаний виконувати свої посадовi обов'язки вiдповiдно до 

чинного законодавства України, статуту ПРАТ "ГМI", положення про виконавчий орган ПРАТ "ГМI".  

 

Член Правлiння - фiнансовий директор у межах своєї компетенцiї та, за погодженням Голови Правлiння - 

Генерального директора,  виконує наступнi функцiї:  

- санкцiонує вiдкриття будь-яких рахункiв Товариства;  

- санкцiонує платiжнi доручення, векселя, акредитиви, iнкасо i таке iнше;  

- санкцiонує реалiзацiю (списання) активiв Товариства;  

- вiдповiдає за збутову полiтику: - погоджує договiрнi цiни на продукцiю, що реалiзується;  

- погоджує прайс-листи;  

- погоджує умови контрактiв в частинi оплати;  

- санкцiонує пiдписання щодо реалiзацiї товару, якщо сума угоди перевищує еквiвалент 100 000,00 євро (сто тисяч 

євро) за курсом НБУ на день укладання угоди;  

- виконує iншi повноваження, покладенi на нього чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою 

радою Товариства.  
 

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 Товариства.  
 

Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо її паспортних даних та розмiру винагороди.   
 

Змiн у персональному складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не було.   
 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.    
 

Загальний стаж роботи: 23 рокiв.    

Попереднi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв:  керiвник департаменту, начальник 

департаменту, член Ревiзiйної комiсiї.  Посадова особа працює в ТОВ "Бi Тi Солюшинс" (iдентифiкацiйний код 

364954714; 49000, м. Днiпро, вул. Шолом-Алейхема, буд. 4/26) та займає посаду начальника департаменту 

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

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної кількості) 

БЕЛБЕЙ ПРОПЕРТIС IНК. 

(BELLBAY PROPERTIES INC.) 
д/н 

д/н, ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТ.), 

д/н р-н, Роуд-Таун, Вантерпул Плаза, 

П.С. 873, Вiкхемз Кей 1 

50 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ФЛОБЕС" 

37006982 

49051, УКРАЇНА, Дніпропетровська 

обл., Iндустрiальний р-н, мiсто 

Днiпро, вулиця Гулi Корольової, 

буд.12А, кв.126 

50 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної кількості) 

  

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
ПРАТ "ГМI" ставить собi на метi постiйно розвиватися за рахунок оновлення обладнання, розширення асортименту 

продукцiї, впровадження новiтнiх систем контролю якостi продукцiї, вдосконалення технологiчних процесiв, 

впровадження заходiв по мiнiмiзацiї шкiдливих викидiв та багато iншого. Перспективнiсть розвитку залежить вiд 

ряду чинникiв, якi так чи iнакше можуть впливати на дiяльнiсть Товариства: законодавчi обмеження, встановлення 

захисних заходiв проти iмпорту сталевої продукцiї (наприклад таких, якi введенi у 2018 для iмпорту до країн 

Європи), зростання цiн на сировину, енергоносiї, зростання податкiв. Однак в компанiї працює талановита команда, 

яка спроможна пропонувати ефективнi варiанти розвитку ПРАТ "ГМI" не залежно вiд зовнiшнiх факторiв. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
ПРАТ "ГМI" - це сучасне пiдприємство, яке постiйно розвивається; регулярно ведеться робота iз розробки та 

впровадження вiдповiдних заходiв, направлених як на зниження собiвартостi продукцiї без втрати її якостi, так i на 

забезпечення сприятливого та ефективного iнвестицiйного клiмату. ПРАТ "ГМI" випускає продукцiю на обладнаннi 

4-го поколiння з високими показниками продуктивностi та зниженою енергоємнiстю, виробничi примiщення 

обладнанi системами витяжної вентиляцiї та фiльтрувальними установками, персонал забезпечений спецодягом, 

спецвзуттям, засобами iндивiдуального захисту, персоналу також гарантований повний соцiальний пакет та 

постiйний зрiст заробiтної плати. 

 

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: 
Протягом звiтного перiоду Товариством не укладалися деривативи та правочини щодо похiдних цiнних паперiв. 

 

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 
Основна мета управлiння фiнансовими ризиками - мiнiмiзацiя пов'язаних з ними фiнансових втрат. Головними 

завданнями управлiння фiнансовими ризиками є оптимiзацiя структури капiталу (спiввiдношення мiж власними та 

позичковими джерелами формування фiнансових ресурсiв) та оптимiзацiя портфеля боргових зобов'язань. Полiтика 

емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками - система цiлей i завдань управлiння ризиками, а також 

сукупнiсть методiв i засобiв досягнення цих цiлей. Полiтика управлiння фiнансовими ризиками знаходить своє 

вiдображення у стратегiї i тактицi виявлення та нейтралiзацiї ризикiв. Оскiльки хеджування фiнансових ризикiв 

передбачає зменшення ймовiрностi їх виникнення за допомогою деривативiв або похiдних цiнних паперiв, а 

Емiтентом не укладались правочини щодо них: полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої 

операцiї вiдсутня, операцiї хеджування не використовуються. 
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2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових 

потоків 
Схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику грошових потокiв у ПРАТ "ГМI" можлива, але 

досить мiнiмальна, враховуючи постiйну роботу керiвництва Товариства щодо пошуку, аналiзу та прийняття 

рiшень щодо мiнiмiзацiї будь-яких ризикiв. Керiвництво не вбачає впливу ринку лiквiдностi на дiяльнiсть 

Товариства. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.  Вiдповiдно до вимог 

чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. 

Статтею 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) 

корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. 

Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства <Гарант Метиз Iнвест> кодекс 

корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного 

управлiння, яким керується емiтент, не наводиться. 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 

корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
ПРАТ "ГМI" не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб. 

Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПРАТ 

"ГМI" на фондових бiржах не торгуються. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не 

наводяться.  ПРАТ "ГМI" у своїй роботi застосовує Принципи корпоративного управлiння вiдповiдно до Рiшення 

НКЦПФР № 955 вiд 22.07.2014р., якi розмiщенi за посиланням  

https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravlnnya/ 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 

законодавством вимоги 
Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним 

законодавством України та Статутом. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах 

другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного 

управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не 

застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або 

третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
ПРАТ "ГМI" у своїй дiяльностi не вiдхиляється вiд положень Принципiв корпоративного управлiння. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

 

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) 

У 2018 роцi загальнi збори не скликались, не проводились. 

 

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 
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Інше 

(зазначити) 

У 2018 роцi загальнi збори не скликались, не проводились. 

 

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) 

У 2018 роцi загальнi збори не скликались, не проводились. 

 

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  
Нi 

Інше (зазначити) 

Позачерговi загальнi 

збори не скликались, не 

проводились. 

 

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

непроведення: Загальнi збори не скликались, не проводились. 

 

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

Загальнi збори не скликались, не проводились. 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 4 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

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 Наглядової ради не створювались. 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiтети Наглядової ради не створювались, оцiнка 

не проводилась. 

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комiтети Наглядової ради не 

створювались. 
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Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по батькові Посада 
Незалежний член 

Так Ні 

Перцев Олег Мойсейович Голова Наглядової ради  X 

Опис: ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ: 

- керує роботою Наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами;  

- скликає засiдання Наглядової ради;  

- головує на засiданнях Наглядової ради;  

- органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Наглядової ради;  

- органiзує ведення протоколу на засiданнях Наглядової ради;  

- пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради та iншi документи, якi 

затвердженi (прийнятi) Наглядовою радою або складенi на виконання 

прийнятого Наглядовою радою рiшення;  

- пiдписує контракти з Головою Правлiння - Генеральним директором та 

членами Правлiння;  

- забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;  

- представляє Наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами 

управлiння та контролю Товариства, з органами державної влади й управлiння 

та з третiми особами;  

- виконує iншi функцiї, якi визначенi у законодавствi України, цьому Статутi 

та Положеннi "Про Наглядову раду". 

Iльченко Сергiй Андрiйович Член Наглядової ради  X 

Опис: Наглядова рада дiє як колегiальний орган в межах компетенцiї, визначеної 

законодавством України, Статутом Товариства та Положенням «Про 

Наглядову раду». Повноваження окремого члену Наглядової ради (окрiм 

Голови Наглядової ради) не визначенi. 

Шрамко Юрiй Сергiйович Член Наглядової ради  X 

Опис: Наглядова рада дiє як колегiальний орган в межах компетенцiї, визначеної 

законодавством України, Статутом Товариства та Положенням «Про 

Наглядову раду». Повноваження окремого члену Наглядової ради (окрiм 

Голови Наглядової ради) не визначенi. 

 

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) 

Членами Наглядової ради не можуть бути члени виконавчого органу або 

Ревiзiйної комiсiї Товариства, а також особи, якi згiдно законодавства 

України не можуть бути посадовими особами органiв Товариства. 

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) 

д/н 
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Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
Наглядова рада протягом звiтного перiоду (у 2018 роцi) здiйснювала захист прав акцiонерiв, в межах своєї 

компетенцiї контролювала i регулювала дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. На проведених засiданнях 

Наглядової ради обговорювались та приймались рiшення з найбiльш важливих питань дiяльностi Товариства. 

Зокрема у 2018 роцi Наглядовою радою прийнято рiшення про обрання аудитора Товариства та визначення умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 

 

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) Визначається загальним зборами акцiонерiв Товариства. 

 

Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

- Голова Правлiння - Генеральний директор 

Ємельяненко Олексiй Володимирович;  

 

- Член Правлiння - головний бухгалтер  

Головiнов Сергiй Михайлович;  

 

- Член Правлiння - фiнансовий директор  

Самарська Оксана Олександрiвна. 

Правлiння як колегiальний орган зобов'язане дiяти в межах 

компетенцiї, визначеної законодавством України, 

Статутом Товариства та Положенням про Правлiння. 

Правлiння  при здiйсненнi своїх прав зобов'язане дiяти в 

iнтересах акцiонерiв та Товариства. 

Опис ПОВНОВАЖЕННЯ ПРАВЛIННЯ:  

 

Голова Правлiння - Генеральний директор ПРАТ "ГМI", як 

керiвник пiдприємства, здiйснює загальне керiвництво 

Товариством та його поточною господарською дiяльнiстю, 

представляє iнтереси ПРАТ "ГМI" перед контрагентами, 

органами влади та управлiння, забезпечує виконання 

рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, норм чинного 

законодавства, Статуту та внутрiшнiх нормативних актiв 

Товариства. Голова Правлiння - Генеральний директор 

приймає на роботу та звiльняє працiвникiв; органiзує 

збереження майна Товариства i його належне 

використання; органiзує ведення в Товариствi 

бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi; 

представляє Товариство у взаємовiдносинах з юридичними 

i фiзичними особами, державними та iншими органами i 

органiзацiями, у судi; здiйснює ряд iнших повноважень.   

 

Член Правлiння - Головний бухгалтер здiйснює загальне 

керiвництво бухгалтерською  дiяльнiстю Товариства, 

забезпечує своєчасне формування та подання податкової та 

бухгалтерської звiтностi до вiдповiдних органiв, своєчасну 

сплату податкiв, зборiв, iнших обов'язкових платежiв, 

розрахункiв з контрагентами.   

 

Член Правлiння - Фiнансовий директор здiйснює контроль 

фiнансової дiяльностi Товариства, зокрема: санкцiонує 

вiдкриття будь-яких рахункiв Товариства, санкцiонує 

платiжнi доручення, санкцiонує реалiзацiю (списання) 

активiв Товариства, погоджує умови контрактiв на 

реалiзацiю готової продукцiї в частинi оплати та виконує 

iншi повноваження, покладенi на нього чинним 

законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою 

радою Товариства. 

Примітки 
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IНФОРМАЦIЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ:   
 

Наглядова рада складається з 4 (чотирьох) членiв, якi обираються Загальними зборами акцiонерiв строком на 5 

(п'ять) рокiв.  
 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ГМI" вiд 25.12.2015 року обрано наступний склад Наглядової ради 

Товариства:   

- Голова Наглядової ради Перцев Олег Мойсейович;  

- Члени Наглядової ради:  

-- Iльченко Сергiй Андрiйович,  

-- Шрамко Юрiй Сергiйович,  

-- Пономарьов Олексiй Борисович.   
 

30.12.2016 року член Наглядової ради Пономарьов Олексiй Борисович припинив повноваження на посадi за 

власним бажанням (повноваження припиненi без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента, як 

те передбачено ст. 57 Закону України "Про акцiонернi товариства"). Замiсть Пономарьова О.Б. нiкого не 

призначено.  Новий склад Наглядової ради обрано 29.03.2019р. загальними зборами акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства "Гарант Метиз Iнвест", проведеного шляхом заочного голосування (методом опитування), 

Протокол №1/2019 вiд 29.03.2019р.   Наглядова рада керується Статутом ПРАТ "ГМI", Положенням про Наглядову 

раду ПРАТ "ГМI", чинним законодавством України.  Наглядова рада протягом звiтного перiоду (у 2018 роцi) 

здiйснювала захист прав акцiонерiв, в межах своєї компетенцiї контролювала i регулювала дiяльнiсть виконавчого 

органу Товариства.  
 

На проведених засiданнях Наглядової ради обговорювались та приймались рiшення з найбiльш важливих питань 

дiяльностi Товариства. Так у 2018 роцi Наглядовою радою прийнятi рiшення:  

- про надання згоди Правлiнню Товариства на укладення договору про надання банкiвської гарантiї,  

- про обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг,  

- про внесення змiн в кошторис по оплатi дiяльностi членiв Наглядової ради Товариства.   
 

Комiтети в Наглядовiй радi не створювались.   
 

Внутрiшня структура Наглядової ради:  

- Голова Наглядової ради,   

- члени Наглядової ради у кiлькостi 3 (трьох) осiб.   
 

Функцiональнi обов'язки Голови та членiв Наглядової ради: Наглядова рада як колегiальний орган зобов'язана дiяти 

в межах компетенцiї, визначеної законодавством України, Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову 

раду". Наглядова рада при здiйсненнi своїх прав зобов'язана дiяти в iнтересах акцiонерiв сумлiнно та розумно.  
 

Перелiк питань, що належить до компетенцiї Наглядової ради, визначено у Статутi Товариства та Положеннi про 

Наглядову раду, зокрема:  

- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення 

пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв,  затвердження форми i 

тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах, обрання Головуючого на Загальних зборах та Секретаря 

Загальних зборiв;   

- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства 

та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", включення пропозицiй до порядку 

денного Загальних зборiв акцiонерiв;   

- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;   

- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 

вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;   

- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;   

- затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених законодавством 

України та затвердження цiни викупу акцiй, з метою реалiзацiї акцiонерами права вимоги обов'язкового викупу 

акцiй Товариством у випадках, встановлених законодавством України;   

- обрання та припинення повноважень Голови Правлiння - Генерального директора i членiв Правлiння;   

- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;   

- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння - Генерального директора або члена Правлiння вiд 

здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;   

- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг;   

- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати 

дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.17 цього Статуту;   

- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх 
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предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства, а також надання згоди на вчинення значних правочинiв, що попередньо схваленi Загальними зборами;  

- затвердження рiшення Правлiння про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб'єктiв 

господарювання;  

- iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства;  

- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради.   
 

Процедури, що застосовуються при прийняттi рiшень Наглядової ради: При прийняттi рiшень оформлюється 

протокол засiдання Наглядової ради, який пiдписується її Головою та одним iз членiв Наглядової ради, який 

обраний секретарем на засiданнi.    
 

Iнформацiя щодо компетентностi та ефективностi кожного члена ради: Голова та члени Наглядової ради є дуже 

компетентними та ефективними особами. Голова Наглядової ради не є посадовою особою iнших юридичних осiб та 

не здiйснює iншу дiяльнiсть.  
 

Щодо iнших членiв Наглядової ради, напевно, їх дiяльнiсть як посадових осiб в iнших юридичних особах, є такою 

ж ефективною, як i в ПРАТ "ГМI". В будь-якому разi негативно на дiяльнiсть у складi Наглядової ради ПРАТ "ГМI" 

це не впливає.    
 

Iнформацiя щодо незалежностi кожного з незалежних членiв наглядової ради: В ПРАТ "ГМI" незалежнi члени 

Наглядової ради не обирались.    
 

У 2018 роцi дiяльнiсть Наглядової ради сприяла забезпеченню стабiльного та ефективного функцiонування 

Товариства.    
 

Оцiнка роботи Наглядової ради: Роботу Наглядової ради протягом 2018 року можна вважати задовiльною.  

Наглядова рада виконує поставленi перед нею цiлi.    

 

IНФОРМАЦIЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН - ПРАВЛIННЯ:   
 

Правлiння ПРАТ "ГМI" складається з 3 (трьох) членiв, якi обираються Наглядовою радою Товариства строком на 5 

(п'ять) рокiв.  
 

Правлiння Товариства станом на 31.12.2018р. дiяло у наступному складi:  

- Голова Правлiння - Генеральний директор Ємельяненко Олексiй Володимирович (обраний на посаду Наглядовою 

радою 15.09.2014р.);  

- Член Правлiння - головний бухгалтер Головiнов Сергiй Михайлович (обраний на посаду Наглядовою радою 

17.03.2014р.);  

- Член Правлiння - фiнансовий директор Самарська Оксана Олександрiвна (обрана на посаду Наглядовою радою 

29.12.2017р.).   
 

Правлiння керується Статутом ПРАТ "ГМI", Положенням про Правлiння ПРАТ "ГМI", чинним законодавством 

України. 
 

Правлiння протягом звiтного перiоду (2018р.) вирiшувало всi питання, пов'язанi з управлiнням поточною 

дiяльнiстю ПРАТ "ГМI", крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради 

Товариства.  
 

Функцiональнi обов'язки Правлiння: Правлiння як колегiальний орган зобов'язане дiяти в межах компетенцiї, 

визначеної законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Правлiння. Правлiння  при 

здiйсненнi своїх прав зобов'язане дiяти в iнтересах акцiонерiв та Товариства. Зокрема Правлiння в межах своєї 

компетенцiї:  

- здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; 

- виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори 

Товариства;  

- планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень;  

- готує проекти Статутiв дочiрнiх пiдприємств, положеннь про фiлiї, представництва;  

- дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством 

вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд 

Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв;  

- приймає рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в Статутних капiталах iнших господарюючих 

суб'єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в Статутних капiталах iнших 

господарюючих суб'єктiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi;  

- приймає рiшення про здiйснення будь-яких правочинiв (в тому числi укладання угод з розпорядження рухомим та 

нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не 
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перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою;  

- розробляє поточнi фiнансовi звiти;  

- органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства;  

- органiзовує збут продукцiї;  

- органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй;  

- органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;  

- органiзовує облiк кадрiв; 

- органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць;  

- органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; 

- органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства;  

- взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства;  

- контролює рух матерiальних та грошових цiнностей;  

- делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства: 

- здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння.    
 

Змiни у складi Правлiння протягом 2018 року не вiдбувались.    
 

Постiйна, скоординована робота Голови та членiв Правлiння з Головою та членами Наглядової ради дозволила 

забезпечити стабiльну роботу пiдприємства, збiльшити обсяги виробництва, розширити сортамент готової 

продукцiї, органiзувати новi робочi мiсця.   
 

В цiлому роботу Правлiння протягом 2018 року можна вважати задовiльною, Правлiння є компетентним та 

ефективним.  

 

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?  1 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальні 

збори 

акціонері

в 

Наглядова 

рада 

Виконавчи

й орган 

Не 

належить 

до 

компетенц

ії жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) так ні ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, 

або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
ні 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 
ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так так ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт 

інтересів 
ні ні ні так 
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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 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? 

Інформація про діяльність 

акціонерного товариства 

Інформація 

розповсюджуєть

ся 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 

документі

в 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщуєтьс

я на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотками та 

більше статутного капіталу 
так так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
так ні так так ні 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх 

проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб акціонерного 

товариства 

ні ні так так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової 

звітності? (так/ні)  ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

 

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

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше (зазначити) д/н 

 

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

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками 

голосів 
 X 

Інше (зазначити) д/н 

 

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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФЛОБЕС" 

37006982 50 

2 БЕЛБЕЙ ПРОПЕРТIС IНК (BELLBAY 

PROPERTIES INС.) 

684806 50 

 
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 

- - - - 

 

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 складається з 4 (чотирьох) членiв, якi обиралися Загальними зборами на 5 рокiв (у 2019 роцi строк 

повноважень членiв Нагядової ради змiнений).  Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про 

дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв.   
 

Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:   

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;   

2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;   

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає 

можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;   

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.    
 

Правлiння складається з 3 (трьох) членiв , якi обираються Наглядовою радою Товариства строком на 5 рокiв, а саме:   

- Голова Правлiння - Генеральний директор;  

- член Правлiння - фiнансовий директор;  

- член Правлiння - головний бухгалтер.  
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Повноваження Голови або членiв Правлiння можуть бути достроково припиненi Наглядовою радою Товариства з 

наступних пiдстав:   

1) за особистим бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;   

2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;   

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає 

можливiсть виконання обов'язкiв Голови або члена Правлiння;   

4) в разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;  

5) з iнших пiдстав, встановлених законодавством України та контрактом, укладеним з Головою Правлiння - 

Генеральним директором та/або iншими членами Правлiння.   
 

Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами у складi 3 (трьох) осiб строком на п'ять рокiв.    
 

Обранi члени Ревiзiйної комiсiї виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акцiонерiв до 

закiнчення термiну повноважень (на протязi 5 рокiв з моменту обрання). Пiсля закiнчення п'ятирiчного термiну, 

повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї дiйснi до обрання Загальними зборами акцiонерiв наступного складу 

Ревiзiйної комiсiї або до припинення повноважень у випадках, передбачених  Статутом.   

 

В ПРАТ "ГМI" станом на 31.12.2018 року не iснує положень / регламентiв щодо виплати винагороди або 

компенсацiй посадовим особам в разi їх звiльнення. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Повноваження посадових осiб ПРАТ "ГМI" визначенi у Статутi Товариства, Положеннi про Наглядову раду, 

Положеннi про Правлiння, Положеннi про Ревiзiйну комiсiю.   

 

ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ:  

- керує роботою Наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами; - скликає засiдання Наглядової ради;  

-головує на засiданнях Наглядової ради; - органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Наглядової ради;  

-органiзує ведення протоколу на засiданнях Наглядової ради; - пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради та iншi 

документи, якi затвердженi (прийнятi) Наглядовою радою або складенi на виконання прийнятого Наглядовою 

радою рiшення; - пiдписує контракти з Головою Правлiння - Генеральним директором та членами Правлiння;  

- забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; - представляє Наглядову раду у 

взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства, з органами державної влади й 

управлiння та з третiми особами; - виконує iншi функцiї, якi визначенi у законодавствi України, цьому Статутi та 

Положеннi "Про Наглядову раду".   

 

ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНIВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ:  

Наглядова рада дiє як колегiальний орган в межах компетенцiї, визначеної законодавством України, Статутом 

Товариства та Положенням «Про Наглядову раду». Повноваження окремого члену Наглядової ради (окрiм Голови 

Наглядової ради) не визначенi. Наглядова рада у межах своєї компетенцiї має такi права: а) вимагати та одержувати 

для ознайомлення вiд виконавчого органу будь-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi Товариства 

та його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; б) вимагати та одержувати 

для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи Загальних зборiв Товариства та документи, що до них 

додаються; в) викликати членiв виконавчого органу для звiтiв та давати оцiнку їх дiяльностi; г) вимагати вiд 

виконавчого органу Товариства щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства; д) кожний член Наглядової ради має право брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з 

правом дорадчого голосу; е) забезпечувати за клопотанням Ревiзiйної комiсiї чи за власною iнiцiативою залучення 

за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв з окремих галузей для перевiрки та аналiзу окремих 

питань дiяльностi Товариства та його виконавчого органу; є) приймати рiшення, обов'язковi до виконання 

виконавчим органом Товариства, у тому числi давати обов'язковi до виконання розпорядження про укладення угод 

з аудиторами, експертами та спецiалiстами, якi залучаються за рiшенням Наглядової ради, про припинення 

укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, якi на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати 

шкоди Товариству. Рiшення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на пiдставi 

вимог чинного законодавства України; ж) призначати на посади керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi 

Товариства (фiнансовий, комерцiйний, тощо), якi належали усуненим членам Правлiння осiб без обрання їх до 

складу Правлiння Товариства; з) здiйснювати iншi дiї, право на якi належить Наглядовiй радi згiдно законодавства 

України, цього Статуту, Положення "Про Наглядову раду" Товариства та переданих їй дiй на вирiшення 

Загальними зборами.  

Наглядова рада при здiйсненнi своїх прав зобов'язана дiяти в iнтересах акцiонерiв сумлiнно та розумно.   

 

ПОВНОВАЖЕННЯ ПРАВЛIННЯ: Голова Правлiння - Генеральний директор ПРАТ «ГМI», як керiвник 

пiдприємства, здiйснює загальне керiвництво Товариством та його поточною господарською дiяльнiстю, 

представляє iнтереси ПРАТ «ГМI» перед контрагентами, органами влади та управлiння, забезпечує виконання 

рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, норм чинного законодавства, Статуту та внутрiшнiх нормативних актiв 
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Товариства. Голова Правлiння - Генеральний директор приймає на роботу та звiльняє працiвникiв; органiзує 

збереження майна Товариства i його належне використання;  органiзує ведення в Товариствi бухгалтерського 

облiку та статистичної звiтностi; представляє Товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами, 

державними та iншими органами i органiзацiями, у судi; здiйснює ряд iнших повноважень. Голова Правлiння - 

Генеральний директор у процесi виконання своїх функцiй має право без довiреностi виконувати дiї вiд iменi 

Товариства, у тому числi: - вiдповiдно до рiшень Правлiння представляти Товариство у взаємовiдносинах з 

юридичними i фiзичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями, у судi, господарському i 

третейському судi, в iнших судових установах; - вiдповiдно до рiшень Правлiння укладати угоди з одним 

контрагентом в мiсяць на придбання товарiв та послуг по однiй товарнiй групi без проведення тендерної 

експертизи, на суму, максимальний розмiр якої визначається Наглядовою Радою ; - вiдповiдно до рiшень Правлiння 

укладати угоди  на реалiзацiю товару з правом одноособового їх пiдпису за цiнами не нижче, затвердженими у 

звiтному мiсяцi, за умови що вартiсть продукцiї не перевищує еквiвалент 100 000,00 євро за курсом НБУ на день 

укладення угоди; - розпоряджатися майном i грошовими коштами Товариства у межах, встановлених 

законодавством України, цим Статутом та внутрiшнiми нормативними актами Товариства; - видавати довiреностi  

на здiйснення дiй вiд iменi Товариства, в межах своїх повноважень, визначених цим Статутом; - вiдкривати та 

закривати у банкiвських установах поточнi та iншi рахунки Товариства але виключно на пiдставi рiшення 

Правлiння Товариства; - вiдповiдно до рiшень Правлiння пiдписувати фiнансовi, банкiвськi, процесуальнi та iншi 

документи; - вiдповiдно до рiшень Правлiння  реалiзовувати (списувати) активи Товариства (основнi засоби, 

дебiторськi заборгованостi); - вiдповiдно до рiшень Правлiння видавати накази та розпорядження, якi є 

обов'язковими для виконання усiма працiвниками Товариства; - визначає склад, обсяг та порядок захисту 

конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства; - здiйснювати iншi дiї 

згiдно з рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради або Правлiння.  Член Правлiння - Головний бухгалтер 

здiйснює загальне керiвництво бухгалтерською  дiяльнiстю Товариства, забезпечує своєчасне формування та 

подання податкової та бухгалтерської звiтностi до вiдповiдних органiв, своєчасну сплату податкiв, зборiв, iнших 

обов'язкових платежiв, розрахункiв з контрагентами.  Член Правлiння - Фiнансовий директор здiйснює контроль 

фiнансової дiяльностi Товариства, зокрема: санкцiонує вiдкриття будь-яких рахункiв Товариства, санкцiонує 

платiжнi доручення, санкцiонує реалiзацiю (списання) активiв Товариства, погоджує умови контрактiв на 

реалiзацiю готової продукцiї в частинi оплати та виконує iншi повноваження, покладенi на нього чинним 

законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.   

 

ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ РЕВIЗIЙНОЇ КОМIСIЇ:  

- керує роботою Ревiзiйної комiсiї та розподiляє обов`язки мiж її членами; - скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та 

головує на них; - пiдписує протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) 

Ревiзiйною комiсiєю або складенi на виконання прийнятого Ревiзiйною комiсiєю рiшення; - забезпечує виконання 

рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради в межах компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; - представляє Ревiзiйну комiсiю 

у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння Товариства, з органами державної влади й управлiння та з 

третiми особами; - виконує iншi функцiї, якi визначенi Статутом Товариства, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю" 

або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

 

ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНIВ РЕВIЗIЙНОЇ КОМIСIЇ:  

Ревiзiйна комiсiя дiє як колегiальний орган в межах компетенцiї, визначеної законодавством України, Статутом 

Товариства та Положенням «Про Ревiзiйну комiсiю». Повноваження окремого члену Ревiзiйної комiсiї (окрiм 

Голови Ревiзiйної ради) не визначенi. Для здiйснення перевiрки Ревiзiйна комiсiя має право клопотати перед 

Наглядовою радою про залучення до участi у перевiрцi за рахунок Товариства незалежних аудиторiв, експертiв та 

спецiалiстiв 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
Iнформацiя аудитора - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторської фiрми "Каупервуд":   

Ця iнформацiя представлена на виконання вимог частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV (iз змiнами та доповненнями) (надалi - "Закон про цiннi папери")  

Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за складання i подання Звiту про корпоративне управлiння 

за 2018 рiк у вiдповiдностi до вимог Закону про цiннi папери та Положення про розкриття iнформацiї емiтента 

цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826 (зi змiнами та доповненнями). Тi, 

кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом звiтування Компанiї. 

Аудитор у вiдповiдностi до вимог останнього абзацу частини 3 статтi 40-1  Закону про цiннi папери повинен 

перевiрити iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статтi 40-1 Закону про цiннi папери та висловити думку 

щодо iнформацiї зазначеної в пунктах 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону про цiннi папери.  Ми звертаємо увагу на те, 

що ця перевiрка здiйснена нами на виконання вимог Закону про цiннi папери та не є аудитом вiдповiдно до МСА.   

 

1. У Звiтi про корпоративне управлiння за 2018 рiк ми перевiрили iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 

статтi 40-1 Закону про цiннi папери   
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У Звiтi про корпоративне управлiння за 2018 рiк наведено:  

1) посилання на те, що Компанiя у своїй роботi керується Принципами корпоративного управлiння вiдповiдно до 

Рiшення НКЦПФР № 955 вiд 22.07.2014р. (надалi - Принципи), якi розмiщенi за посиланням 

https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravlnnya/;  

2) що Компанiя не вiдхиляється вiд положень Принципiв;  

3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;  

4) персональний склад наглядової ради емiтента, iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих 

на них рiшень.   

2. Думка стосовно iнформацiї зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння вiдповiдно вимог пунктiв 5-9 частини 

3 статтi 40-1 Закону про цiннi папери  На нашу думку, у суттєвих аспектах, iнформацiя у Звiтi про корпоративне 

управлiння, зазначеної згiдно пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону про цiннi папери стосовно: опису основних 

характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Компанiї; перелiку осiб, якi прямо або 

опосередковано є власниками значного пакета акцiй Компанiї; iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та 

голосування акцiонерiв на загальних зборах Компанiї; порядку призначення та звiльнення посадових осiб Компанiї; 

повноважень посадових осiб Компанiї не протирiчить iнформацiї наданiй у фiнансовiй звiтностi та вiдповiдає 

вимогам законодавства України з цих питань. 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку 

фінансових послуг" (для фінансових установ) 
- 

 

 



34 

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

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний 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 "ФЛОБЕС" 

37006982 49000, 

Дніпропетровська обл., 

Iндустрiальний р-н, 

Днiпро, вул. Гулi 

Корольової, буд. 12А, 

кв. 126 

991 000 50 991 000 0 

БЕЛБЕЙ ПРОПЕРТIС IНК 

(BELLBAY PROPERTIES INС) 

д/н д/н, ВIРГIНСЬКI 

ОСТРОВИ (БРИТ.), д/н 

р-н, Роуд Таун 

(Тортола), Вантерпул 

Плаза, 2 поверх, 

Вiкхемз Кей 1 

991 000 50 991 000 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 

     

Усього 1 982 000 100 1 982 000 0 
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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 iменнi 1 982 000 1,00 Акцiя ПРАТ "ГМI" посвiдчує корпоративнi права акцiонера щодо цього 

Товариства.  
 

1. Кожною простою акцiєю акцiонерного товариства її власнику - акцiонеру 

надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:    

1) участь в управлiннi акцiонерним товариством;   

2) отримання дивiдендiв;   

3) отримання у разi лiквiдацiї товариства частини його майна або вартостi 

частини майна товариства;   

4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть акцiонерного 

товариства.    
 

Одна проста акцiя товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення 

кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення 

кумулятивного голосування.   

 

Акцiонери зобов'язанi:   

- дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв акцiонерного 

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, в порядку та засобами, що передбаченi 

статутом акцiонерного товариства;   

- не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про 

дiяльнiсть товариства. 

У 2018 роцi публiчних 

пропозицiй та/або допуску до 

торгiв на фондовiй бiржi не 

було. 

Примітки: 

Вiдсутнi 
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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 

ідентифікаційн

ий 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 

11.05.2011 42/04/1/11 Днiпропетровське ТУ 

НКЦПФР 

UA4000051957 Акція проста 

бездокументар

на іменна 

Бездокумента

рні іменні 

1 1 982 000 1 982 000 100 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля ЦП не здiйснювалась.   

Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля ЦП не здiйснювалась.  

Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: Акцiї ПРАТ "ГМI" не котируються на бiржах та торгiвельно-

iнформацiйних системах.   

Намiрiв щодо проходження лiстингу не було.      

Мета додаткової емiсiї: Рiшення щодо додаткової емiсiї не приймалось.    

Спосiб розмiщення: Рiшення щодо додаткової емiсiї не приймалось.    

Дострокове погашення: Дострокового погашення не було.     

Акцiї емiтента повнiстю розмiщенi та сплаченi. 

 

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за якими 

обмежено (шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі (шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

11.05.2011 42/04/1/11 UA4000147615 1 982 000 1 982 000 1 982 000 0 0 

Опис: 

д/н 
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XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних засобів 

Власні основні засоби 

(тис. 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: 128 061 133 876 0 0 128 061 133 876 

  будівлі та споруди 23 946 23 946 0 0 23 946 23 946 

  машини та обладнання 100 343 105 815 0 0 100 343 105 815 

  транспортні засоби 2 293 2 293 0 0 2 293 2 293 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 1 479 1 822 0 0 1 479 1 822 

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 128 061 133 876 0 0 128 061 133 876 

Опис 

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами):   

Згiдно облiкової полiтики Товариства будiвлi та споруди використовуються вiдповiдно до технiчних 

характеристик, строк експлуатацiї - до повного використання (вiд 25 до 40 рокiв); машини та обладнання 

використовуються вiдповiдно до технiчних характеристик, строк експлуатацiї - до повного 

використання (близько 8 рокiв); транспортнi засоби та iншi основнi засоби використовуються вiдповiдно 

до технiчних характеристик, строк експлуатацiї - до повного використання (5 рокiв). У своїй дiяльностi 

Товариство використовує власнi основнi засоби.  

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить l33876 тис. грн., зокрема:  

Первiсна вартiсть будiвель та споруд = 23946 тис.грн., машин та обладнання = 105815 тис.грн., 

транспортних засобiв = 2293 тис.грн., iнших основних засобiв = 1822 тис.грн. Ступiнь зносу основних 

засобiв: будiвель та споруд = 14,81%; машин та обладнання, транспортних засобiв,  iншi = 6,55%. 

Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються на 100%.  

Сума нарахованого зносу: 19511 тис. грн.  Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було.   

Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: Вартiсть основних засобiв, щодо яких 

iснують обмеження права власностi вiдсутнi (за винятком тих, якi знаходяться в заставi за банкiвськими 

запозиченнями). 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

-107 515 -108 717 

Статутний капітал (тис.грн) 1 982 1 982 

Скоригований статутний капітал (тис.грн) 1 982 1 982 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний 

перiоди вiдповiдно до ст. 14 Закону України "Про акцiонернi товариства".  Рiзниця мiж 

розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду 

становить -109497 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим 

статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -109497 тис.грн.  Рiзниця мiж 

розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду 

становить -110699 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим 

статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -110699 тис.грн.  

Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу (скоригованого). 

Вартiсть чистих активiв товариства менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, 

встановленого законом. Вiдповiдно до вимог п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України передбачена 

лiквiдацiя товариства. 
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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 111 920 X X 

у тому числі:  

Кредитна лiнiя довгострокова 15.03.2007 72 105 11,5 30.12.2026 

Кредитна лiнiя довгострокова 01.01.2016 26 780 11,5 27.12.2021 

Кредитна лiнiя довгострокова 26.06.2017 13 035 10 25.09.2022 

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 738 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 9 500 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 259 946 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 382 104 X X 

Опис Кредитнi лiнiї оформленi в АТ КБ "Приватбанк" та АТ "А-Банк". 
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4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній формі 

(фізична одиниця 

виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої продукції 

у натуральній формі 

(фізична одиниця 

виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Дрiт 32532 650640 95 32383 659602 94 
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5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у 

відсотках) 

1 2 3 

1 Прямi матерiальнi витрати (основна 

сировина) 

78 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА 

ФIРМА «КАУПЕРВУД» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20219083 

Місцезнаходження 49044, УКРАЇНА, Дніпропетровська обл., 

СОБОРНИЙ р-н, мiсто Днiпро, ВУЛИЦЯ 

ГОГОЛЯ, будинок 15 А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0031 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон +380563701976 

Факс +380563773398 

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає 

аудиторськi послуги емiтенту 

Опис Вид послуг, якi надає особа: аудиторськi 

послуги. Свiдоцтво про внесення в Реєстр 

аудиторських фiрм та аудиторiв №0031, 

видане рiшенням Аудиторської палати 

України №98 вiд 26.01.2001р., термiн 

чинностi якого продовжено до 30.07.2020р. 

Рiшенням Аудиторської палати України 

№313/3 вiд 30.07.2015р., включено 

23.01.2012р. До Перелiку аудиторських 

фiрм, якi вiдповiдають критерiям для 

проведення обов'язкового аудиту 

 

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

батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, УКРАЇНА, ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ р-

н, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТРОПIНIНА, будинок 

7Г 

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 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 5910404 

Факс (044) 5910404 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального 

депозитарiю 

Опис Вид послуг, якi надає особа: Депозитарна 

дiяльнiсть Центрального депозитарiю.  

Емiтент користується послугами ПАТ 

"НДУ" передбачених договором про 

обслуговування випускiв цiнних паперiв, 

згiдно з яким ПАТ "НДУ" набуває статусу 

Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї 
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НКЦПФР. В установленому порядку 

Правил Центрального депозитарiю 

(рiшення НКЦПФР вiд 01.10.2013 №2092) 

 

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

батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ 

ЦЕНТР "ПРИДНIПРОВ'Я" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31037030 

Місцезнаходження 49000, УКРАЇНА, Дніпропетровська обл., 

ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ р-н, мiсто Днiпро, 

ВУЛИЦЯ ЧЕЛЮСКIНА, будинок 8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 294699 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.01.2015 

Міжміський код та телефон +380562360785 

Факс д/н 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис Вид послуг, якi надає особа: Депозитарна 

дiяльнiсть Депозитарної установи.  Емiтент 

користується послугами Депозитарної 

установи на пiдставi договору про 

вiдкриття рахункiв у цiнних паперах 

власникам iменних цiнних паперiв 

бездокументарної форми iснування. 

 

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

батькові фізичної особи 

Державна установа "Агентство з розвитку 

iнфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, УКРАЇНА, ГОЛОСIЇВСЬКИЙ р-н, 

м.Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, буд. 51, 

офiс 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.9999 

Міжміський код та телефон 0442875670 

Факс 0442875673 

Вид діяльності Дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг 

на фондовому ринку 

Опис Вид послуг, якi надає особа: iнформацiйнi 

послуги щодо оприлюднення регульованої 

iнформацiї вiд iменi учасника фондового 

ринку та подання звiтностi та/або 

адмiнiстративних даних до НКЦПФР.  

Iнформацiя про лiцензiю ДУ "АРIФРУ" не 

заповнено, оскiльки даний вид дiяльностi 

не пiдлягає лiцензуванню. 
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КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ГАРАНТ МЕТИЗ IНВЕСТ" 
за ЄДРПОУ 33717202 

Територія Дніпропетровська область, Днiпропетровськ за КОАТУУ 1210100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Холодне волочіння дроту за КВЕД 24.34 

Середня кількість працівників: 327 

Адреса, телефон: 49000 м. Днiпро, пр. Карла Маркса, буд. 54-А, (056) 726-92-00 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2018 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 1 1 

    первісна вартість 1001 3 3 

    накопичена амортизація 1002 ( 2 ) ( 2 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 1 036 3 398 

Основні засоби 1010 108 608 114 365 

    первісна вартість 1011 128 061 133 876 

    знос 1012 ( 19 453 ) ( 19 511 ) 

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 608 608 

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 110 253 118 372 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 91 578 68 045 

Виробничі запаси 1101 70 312 53 142 

Незавершене виробництво 1102 310 126 

Готова продукція 1103 20 926 14 737 

Товари 1104 30 40 



43 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 69 083 58 187 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 8 607 3 796 

    з бюджетом 1135 22 683 22 811 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 7 7 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 492 10 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 2 930 2 373 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 2 930 2 373 

Витрати майбутніх періодів 1170 9 1 

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 1 276 994 

Усього за розділом II 1195 196 658 156 217 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 306 911 274 589 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 982 1 982 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 19 356 19 356 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -130 055 -128 853 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 -108 717 -107 515 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 117 037 111 920 

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 
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    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 117 037 111 920 

    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 143 960 116 580 

    розрахунками з бюджетом 1620 584 738 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 543 732 

    розрахунками з оплати праці 1630 2 279 2 948 

    одержаними авансами 1635 5 457 9 838 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 145 768 139 348 

Усього за розділом IІІ 1695 298 591 270 184 

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 306 911 274 589 

Примітки: д/н 

 

Керівник    Ємельяненко Олексiй Володимирович 

 

Головний бухгалтер   Головiнов Сергiй Михайлович 
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КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ГАРАНТ МЕТИЗ IНВЕСТ" 
за ЄДРПОУ 33717202 

 
Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 

за 2018 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 727 179 592 855 

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 ( 680 576 ) ( 511 780 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 46 603 81 075 

    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 556 119 307 349 

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 ( 19 498 ) ( 16 197 ) 

Витрати на збут 2150 ( 26 802 ) ( 27 901 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 548 361 ) ( 317 241 ) 

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 8 061 27 085 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 185 240 

Інші доходи 2240 10 935 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 13 525 ) ( 13 099 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 4 198 ) ( 13 438 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 1 458 788 
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    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -256 -171 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 1 202 617 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

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 1 202 617 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 645 042 488 986 

Витрати на оплату праці 2505 42 134 31 614 

Відрахування на соціальні заходи 2510 9 210 6 993 

Амортизація 2515 58 348 

Інші операційні витрати 2520 1 172 408 834 224 

Разом 2550 1 868 852 1 362 165 

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: д/н 

 

Керівник    Ємельяненко Олексiй Володимирович 

 

Головний бухгалтер   Головiнов Сергiй Михайлович 
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КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ГАРАНТ МЕТИЗ IНВЕСТ" 
за ЄДРПОУ 33717202 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2018 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 791 904 620 443 

Повернення податків і зборів 3005 98 204 42 790 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 98 204 42 790 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 332 2 106 

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 607 158 536 531 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 815 023 ) ( 637 172 ) 

Праці 3105 ( 32 661 ) ( 25 410 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 9 029 ) ( 6 848 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 8 532 ) ( 6 439 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 256 ) ( 124 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів 3118 ( 8 276 ) ( 6 315 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 2 119 ) ( 7 ) 

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 ( 626 877 ) ( 518 380 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 3 357 7 614 

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 3235 0 0 
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господарської одиниці 

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 12 265 

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 ( 3 914 ) ( 17 241 ) 

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 -3 914 -4 976 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -557 2 638 

Залишок коштів на початок року 3405 2 930 292 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 2 373 2 930 

Примітки: д/н 

 

Керівник    Ємельяненко Олексiй Володимирович 

 

Головний бухгалтер   Головiнов Сергiй Михайлович 
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КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАРАНТ 

МЕТИЗ IНВЕСТ" 
за ЄДРПОУ 33717202 

 
Звіт про власний капітал 

За 2018 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстров

аний 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілен

ий прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 1 982 19 356 0 0 -130 055 0 0 -108 717 

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 1 982 19 356 0 0 -130 055 0 0 -108 717 

Чистий прибуток (збиток) за 

звітний період  

4100 0 0 0 0 1 202 0 0 1 202 

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) 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 
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фондів  

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 1 202 0 0 1 202 

Залишок на кінець року  4300 1 982 19 356 0 0 -128 853 0 0 -107 515 

Примітки: д/н 

 

Керівник    Ємельяненко Олексiй Володимирович 

 

Головний бухгалтер   Головiнов Сергiй Михайлович 
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів 

фінансової звітності 

 
"ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

за 2018 рiк"            

          Форма N 5  

 Код за ДКУД   1801008   

       

I. Нематерiальнi активи          

           

Групи нематерiальних активiв  "Код 

рядка" Залишок на початок року   Надiйшло за рiк   Переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка -) 

 Вибуло за рiк   Нараховано амортизацiї за рiк   Втрати вiд зменшення кориностi за рiк

  Iншi змiни за рiк   Залишок на кiнець року  

   "первiсна (переоцi- 

нена) вартiсть" накопи-чена аморти-зацiя    первiсної (переоцi-неної) вартостi

 "накопи-ченої аморти- 

зацiї " первiсна (переоцi-нена) вартiсть  "накопи- 

чена аморти-зацiя"     первiсної (переоцi-неної) вартостi накопи-ченої 

аморти-зацiї "первiсна (перео- 

цiнена) вартiсть" накопи-чена аморти-зацiя 

1  2 3 4 5  6 7 8 9 10  11

  12 13 14 15 

Права користування природними ресурсами  010 - - -  - -

 - - -  -  - - - - 

Права користування майном   020 - - -  - - - -

 -  -  - - - - 

Права на комерцiйнi позначення  030 1 - -  - - - -

 -  -  - - 1 - 

Права на об'єкти промислової власностi  040 - - -  - - -

 - -  -  - - - - 

Авторське право та сумiжнi з ним права  050 - - -  - - -

 - -  -  - - - - 

  060 - - -  - - - - -  -

  - - - - 

Iншi нематерiальнi активи   070 2 2 -  - - - -

 -  -  - - 2 2 

Разом   080 3 2 -  - - - - -  -

  - - 3 2 

Гудвiл  090 - - -  - - - - -  -

  - - - - 

 З рядка 080 графа 14  вартiсть нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi  

        (081) -    

    

 вартiсть оформлених у заставу нематерiальних активiв       

   (082) -        

 вартiсть створених пiдприємством нематерiальних активiв      

    (083) -        

 З рядка 080 графа 5  вартiсть нематерiальних активiв, отриманих за рахунок цiльових асигнувань  

        (084) -    

    

 З рядка 080 графа 15  накопичена амортизацiя нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права 

власностi          (085) -  

      

 

 

II. Основнi засоби           

        

Групи основних засобiв  Код рядка  Залишок на початок року   Надiй-шло за рiк 

 Переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка -)   Вибуло за рiк   Нарахо-вано аморти-зацiї за рiк 
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 Втрати вiд змен-шення корис-ностi  Iншi змiни за рiк   Залишок на кiнець року  

 у тому числi     

             

  одержанi за фiнансовою орендою   переданi в оперативну оренду   

  первiсна (переоцi-нена) вартiсть  знос   первiс- ної (переоцi-неної) вартостi  зносу 

 первiсна (переоцi-нена) вартiсть  знос    первiс- ної (переоцi-неної) вартостi  зносу 

 первiсна (переоцi-нена) вартiсть  знос  первiсна (переоцi-нена) вартiсть  знос  первiсна (переоцi-нена) 

вартiсть  знос  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 

Земельнi дiлянки  100 - - - - - - - - - -

 - - - - - - - 

Iнвестицiйна нерухомiсть 105 - - - - - - - - -

 - - - - - - - - 

Капiтальнi витрати на полiпшення земель  110 - - - - - - -

 - - - - - - - - - - 

Будинки, споруди та передавальнi пристрої  120 23946 3524 - - - - -

 - - - - 23946 3524 - - - - 

Машини та обладнання  130 100343 14682 428 - - - - - - 5044

 - 105815 14682 - - - - 

Транспортнi засоби  140 2293 483 - - - - - - - -

 - 2293 483 - - - - 

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)  150 537 132 276 - - - - -

 - - - 813 132 - - - - 

Тварини 160 - - - - - - - - - - -

 - - - - - - 

Багаторiчнi насадження  170 - - - - - - - - - -

 - - - - - - - 

Iншi основнi засоби  180 519 220 9 - - - - - - -

 - 528 220 - - - - 

Бiблiотечнi фонди  190 - - - - - - - - - -

 - - - - - - - 

Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи  200 421 410 58 - - - -

 58 - - - 479 468 - - - - 

Тимчасовi (нетитульнi) споруди  210 - - - - - - - - -

 - - - - - - - - 

Природнi ресурси  220 - - - - - - - - - -

 - - - - - - - 

Iнвентарна тара  230 - - - - - - - - - - -

 - - - - - - 

Предмети прокату  240 - - - - - - - - - -

 - - - - - - - 

Iншi необоротнi матерiальнi активи  250 2 2 - - - - - -

 - - - 2 2 - - - - 

Разом  260 128061 19453 771 - - - - 58 - 5044 - 133876

 19511 - - - - 

З рядка 260 графа 14  вартiсть основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством 

обмеження права власностi           (261)

 -       

 вартiсть оформлених у заставу основних засобiв        

   (262) 113771       

 залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя 

тощо)           (263) -  

     

 первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв    

      (264) -       

 основнi засоби орендованих цiлiсних майнових комплексiв     

     (2641) -       

З рядка 260 графа 8 вартiсть основних засобiв, призначених для продажу    

      (265) -       

 залишкова вартiсть основних засобiв, утрачених унаслiдок надзвичайних подiй   
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       (2651) -     

  

З рядка 260 графа 5  вартiсть основних засобiв, придбаних за рахунок цiльового фiнансування   

        (266) -    

   

Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду        

    (267) -       

З рядка 260 графа 15  знос основних засобiв, щодо яких iснують обмеження права власностi   

        (268) -    

   

З рядка 105 графа 14  вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, оцiненої за справедливою вартiстю  

        (269) -    

   

III. Капiтальнi iнвестицiї        

Найменування показника   Код За рiк  На кiнець року  

1   2 3  4  

Капiтальне будiвництво   280 -  -  

Придбання (виготовлення) основних засобiв   290 12855  2872  

Придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв   300 208 

 314  

        

Придбання (створення) нематерiальних активiв   310 173  212  

Придбання (вирощування) довгострокових бiологiчних активiв   320 -  -

  

Iншi   330 -  -  

Разом   340 13236  3398  

        

Iз рядка 340 гр.3 капiтальнi iнвестицiї в iнвестицiйну нерухомiсть          (341)    

  -  

                           фiнансовi витрати, включенi до капiтальних iнвестицiй (342)    

  -  

IV. Фiнансовi iнвестицiї        

Найменування показника Код рядка За рiк  На кiнець року    

    довгостроковi  поточнi  

1 2 3  4  5  

А. Фiнансовi iнвестицiї за методом участi в:        

        

    асоцiйованi пiдприємства 350 -  -  -  

    дочiрнi пiдприємства 360 -  -  -  

    спiльну дiяльнiсть 370 -  -  -  

Б. Iншi фiнансовi iнвестицiї в:        

    частки i паї у статутному капiталi iнших пiдприємств 380 -  -  -  

        

    акцiїї 390 -  -  -  

    облiгацiї 400 -  -  -  

    iншi 410 -  -  -  

Разом (розд. А + розд. Б) 420 -  -  -  

        

Iз рядка 045 гр.4 Балансу Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi    

   

 За собiвартiстю                                   (421) -  

 За справедливою вартiстю               (422) -  

 За амортизованою собiвартiстю    (423) -  

Iз рядка 220 гр.4 Балансу Поточнi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi       

 За собiвартiстю                                   (424) -  

 За справедливою вартiстю               (425) -  

 За амортизованою собiвартiстю    (426) -  

 

V. Доходи i витрати          

Найменування показника     Код Доходи  Витрати  

1     2 3  4  
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А. Iншi операцiйнi доходи i витрати          

    Операцiйна оренда активiв     440 -  -  

    Операцiйна курсова рiзниця     450 39070  34327  

    Реалiзацiя iнших оборотних активiв     460 8398  2791  

    Штрафи, пенi, неустойки     470 -  75  

    Утримання об'єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення    

 480 -  -  

    Iншi операцiйнi доходи i витрати     490 508651  511168  

    В тому числi:                                                  вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв    

  491 Х  -  

непродуктивнi витрати i втрати     492 Х  -  

Б. Доходи i витрати вiд участi в капiталi за iнвестицiями в:       

   

    асоцiйованi пiдприємства     500 -  -  

    дочiрнi пiдприємства     510 -  -  

    спiльну дiяльнiсть     520 -  -  

В. Iншi фiнансовi доходи i витрати          

    Дивiденти     530 -  Х  

    Проценти     540 Х  13525  

    Фiнансова оренда активiв     550 -  -  

    Iншi фiнансовi доходи i витрати     560 185  -  

Г. Iншi доходи i витрати          

    Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй     570 -  -  

    Доходи вiд об'єднання пiдприємств     580 -  -  

    Результат оцiнки корисностi     590 -  -  

    Неоперацiйна курсова рiзниця     600 10929  4198  

    Безоплатно одержанi активи     610 6  Х  

    Списання необоротних активiв     620 Х  -  

    Iншi доходи i витрати     630 -  -  

Товарообмiннi (бартернi) операцiї з продукцiєю (товарами, роботами, послугами)    

    (631) - 

Частка доходу вiд реалiзацiї продукцiї  (товарiв, робiт, послуг) за товарообмiнними  (бартерними) контрактами з 

пов'язаними стронами          

        (632) - 

З рядкiв 540-560 графа 4 фiнансовi витрати, уключенi до собiвартостi продукцiї основної д-стi  

      (633) - 

VI. Грошовi кошти          

Найменування показника      Код рядка  На кiнець року

  

1      2  3  

Каса      640  2372  

Поточний рахунок в банку      650  1  

Iнщi рахунки в банку (акредитиви, чековi книжки)      660 

 -  

Грошовi кошти в дорозi      670  -  

Еквiваленти грошових коштiв      680  -  

Разом      690  2373  

Iз рядка 070 гр.4 Балансу  Грошовi кошти, використання яких обмежено     

   (691) - 

 

VII. Забезпечення           

        

Види забезпечень i резервiв    Код рядка Залишок на початок року  

 Збiльшення за звiтний рiк    Використано у звiтному роцi  

 Сторновано невикористану суму у звiтному роцi   Сума очiкуваного вiдшко- дування витрат iншою 

стороною, що врахована при оцiнцi забезпечення   Залишок на кiнець року   

      нараховано (створено)  додатковi вiдрахування  

          

1   2 3  4  5  6  7 

 8   9  

Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам   710 -  -  -
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  -  -  -   -  

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення   720 - 

 -  -  -  -  -   -  

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантiйних зобов'язань   730 - 

 -  -  -  -  -   -  

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацiю   740 -  - 

 -  -  -  -   -  

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв   750

 -  -  -  -  -  -  

 -  

   760 -  -  -  -  - 

 -   -  

   770 -  -  -  -  - 

 -   -  

Резерв сумнiвних боргiв   775 -  -  -  - 

 -  -   -  

Разом   780 -  -  -  -  - 

 -   -  

 

VIII. Запаси        

Найменування показника  Код рядка Балансова вартiсть на кiнець року 

 Переоцiнка за рiк   

     збiльшення чистої вартостi реалiзацiї  уцiнка 

1  2 3  4  5 

Сировина i матерiали  800 40421  -  - 

Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби  810 351  -  - 

        

Паливо  820 535  -  - 

Тара i тарнi матерiали  830 160  -  - 

Будiвельнi матерiали  840 557  -  - 

Запаснi частини  850 8730  -  - 

Матерiали сiльсько-господарського призначення  860 537  -  - 

Поточнi бiологiчнi активи  870 -  -  - 

Малоцiннi та швидкозношувальнi предмети  880 1851  -  - 

Незавершене виробництво  890 126  -  - 

Готова продукцiя  900 14737  -  - 

Товари  910 40  -  - 

Разом  920 68045  -  - 

        

      Iз рядка 920 гр.3 Балансова вартiсть запасiв:       

 вiдображених за чистою вартiстю реалiзацiї      (921) - 

 переданих у переробку      (922) - 

 оформлених в заставу      (923) - 

 переданих на комiсiю      (924) - 

      Активи на вiдповiдальному зберiганнi (позабалансовий рахунок 02)      

 (925) - 

      З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначенi для продажу      (926)

 - 

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси".     

    

IX. Дебiторська заборгованiсть          

Найменування показника    Код рядка Балансова вартiсть на кiнець року

  в.т.ч. за строками непогашення   

       до 12 мiсяцiв вiд 12 до 18 мiсяцiв вiд 18 до 36 

мiсяцiв 

1    2 3  4 5 6 

Дебiторська заборгованiсть за роботи, товари, послуги    940 58187  58187

 - - 

          

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть    950 10  1 6 3 
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Списано  у звiтному роцi безнадiйної дебiтової заборгованостi      

  (951) 98 

Iз рядкiв 940 i 950 графа 3 заборгованiсть з пов'язаними сторонами      

  (952) - 

 

X. Нестачi i втрати вiд псування цiнностей        

  

Найменування показника       Код рядка Сума  

1       2 3  

Виявлено (списано) за рiк нестач i витрат       960 -  

Визнано заборгованiстю винних осiб у звiтному роцi       970

 -  

Сума нестач i втрат , остаточне рiшення щодо винуватцiв за якими на кiнець року не прийнято (позабалансовий 

рахунок 072)       980 -  

 

XI. Будiвельнi контракти       

Найменування показника     Код рядка  Сума   

1     2  3   

Дохiд за будiвельними контрактами за звiтний рiк      1110  -  

Заборгованiсть на кiнець звiтного року:         

валова замовникiв     1120  -  

валова замовникам     1130  -  

з авансiв отриманих     1140  -  

Сума затриманих коштiв на кiнець року     1150  -  

Вартiсть виконаних субпiдрядниками робiт за незавершеними будiвельними контрактами     

 1160  -  

       

       

XII. Податок на прибуток       

Найменування показника     Код рядка  Сума   

1     2  3   

Поточний податок на прибуток      1210  256  

Вiдстроченi податковi активи:       

на початок звiтного року      1220  608  

на кiнець звiтного року     1225  608  

Вiдстроченi податковi зобов'язання:        

на початок звiтного року      1230  -  

на кiнець звiтного року     1235  -  

Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього     1240  256  

у тому числi:       

поточний податок на прибуток     1241  256  

зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв      1242  -  

збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань     1243  -  

Вiдображено у складi власного капiталу - усього     1250  -  

у тому числi:       

поточний податок на прибуток     1251  -  

зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв     1252  -  

збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань     1253  -  

       

XIII. Використання амортизацiйних вiдрахувань       

   

Найменування показника        Код рядка  Сума   

1        2  3    

Нараховано за звiтний рiк        1300  58  

Використано за рiк - усього        1310  -  

в тому числi на:          

будiвництво об'єктiв        1311  -  

придбання (виготовлення) та полiпшення основних засобiв       

 1312  -  

з них машини та обладнання        1313  -  

придбання (створення) нематерiальних активiв        1314  -
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погашення отриманих на капiтальнi iнвестицiї позик        1315 

 -  

         1316  -  

         1317  -  

 

XIV. Бiологiчнi активи           

        

Групи бiологiчних активiв    Код рядка  Облiковуються за первiсною вартiстю 

         Облiковуються за справедливою 

вартiстю     

    залишок на початок року  надiй- шло за рiк вибуло за рiк 

 нарахо- вано амор- тизацiї за рiк втрати вiд змен- шення корис- ностi вигоди вiд вiднов- лення корис- 

ностi залишок на кiнець року  залишок на початок року надiй- шло за рiк змiни вартостi за рiк

 вибуло за рiк зали- шок на кiнець року 

    первiсна вар- тiсть накопи- чена амор- тизацiя  первiсна 

вартiсть накопи- чена амор- тизацiя    первiс- на вар- тiсть накопи- чена амор- 

тизацiя      

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 13 14 15 16 17 

Довгостроковi бiологiчнi активи - усього   1410 - - - - - -

 - - - - - - - - - 

в тому числi:             

       

    робоча худоба    1411 - - - - - - - -

 - - - - - - - 

    продуктивна худоба   1412 - - - - - - - -

 - - - - - - - 

   багаторiчнi насадження    1413 - - - - - - -

 - - - - - - - - 

   1414 - - - - - - - - - -

 - - - - - 

    iншi довгостроковi бiологiчнi активи    1415 - - - - - -

 - - - - - - - - - 

Поточнi бiологiчнi активи - усього   1420 - Х - Х Х -

 - - Х - - - - - - 

в тому числi:            

       

    тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi   1421 - Х - Х Х -

 - - Х - - - - - - 

    бiологiчнi активи в станi бiологiчних перетво- рень (крiм тварин на вирощуваннi та вiдгодiвлi)  

 1422 - Х - Х Х - - - Х - - -

 - - - 

   1423 - Х - Х Х - - - Х -

 - - - - - 

    iншi поточнi бiологiчнi активи   1424 - Х - Х Х - -

 - Х - - - - - - 

Разом    1430 - - - - - - - - - -

 - - - - - 

             

      

З рядка 1430 графа 5 i графа 14   вартiсть бiологiчних активiв, придбаних за рахунок цiльового 

фiнансування          (1431) - 

     

З рядка 1430 графа 6 i графа 16   залишкова вартiсть довгострокових бiологiчних активiв, первiсна вартiсть 

поточних бiологiчних активiв i справедлива вартiсть бiологiчних активiв, утрачених унаслiдок надзвичайних подiй

          (1432) -  

    

З рядка 1430 графа 11 i графа 17   балансова вартiсть бiологiчних активiв, щодо яких iснують передбаченi 

законодавством обмеження права власностi        

  (1433) -      
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XV. Фiнансовi результати вiд первiсного визнання та реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї та 

додаткових бiологiчних активiв         

          

 

Найменування показника  Код рядка Вартiсть первiсного вiизнання  Витрати, 

пов'язанi з бiологiчними перетво- реннями  Результат вiд первiсного визнання  Уцiнка

 Виручка вiд реалiзацiї  Собiвартiсть реалiзацiї  Фiнансовий результат (прибуток +, 

збиток -) вiд     

       дохiд вит- рати    

  реалiзацiї  первiсного вiизнання та реалiзацiї   

 

1  2 3  4  5 6 7 8  9 

 10  11   

 

Продукцiя та додатковi бiологiчнi активи рослинництва - усього   1500 -  (    -    ) 

 - (    -    ) - -  (    -    )  -  -   

у тому числi:             

  зерновi i зернобобовi  1510 -  (    -    )  - (    -    ) - - 

 (    -    )  -  -   

 

  з них:                 

пшениця  1511 -  (    -    )  - (    -    ) - -  (    -    )

  -  -   

 

    соя  1512 -  (    -    )  - (    -    ) - -  (    -    ) 

 -  -   

  соняшник  1513 -  (    -    )  - (    -    ) - -  (    -    )

  -  -   

  рiпак  1514 -  (    -    )  - (    -    ) - -  (    -    ) 

 -  -   

  цукровi буряки (фабричнi)  1515 -  (    -    )  - (    -    ) - -

  (    -    )  -  -   

  картопля  1516 -  (    -    )  - (    -    ) - -  (    -    )

  -  -   

  плоди (зернятковi, кiсточковi)  1517 -  (    -    )  - (    -    ) - -

  (    -    )  -  -   

 

  iнша продукцiя рослинництва  1518 -  (    -    )  - (    -    ) - -

  (    -    )  -  -   

  додатковi бiологiчнi активи рослинництва  1519 -  (    -    )  - (    -    )

 - -  (    -    )  -  -   

Продукцiя та додатковi бiологiчнi активи тваринництва - усього  1520 -  (    -    ) 

 - (    -    ) - -  (    -    )  -  -   

у тому числi:              

прирiст живої маси - усього  1530 -  (    -    )  - (    -    ) - -

  (    -    )  -  -   

  з нього:                

великої рогатої худоби   1531 -  (    -    )  - (    -    ) - - 

 (    -    )  -  -   

    свиней  1532 -  (    -    )  - (    -    ) - -  (    -    )

  -  -   

  молоко  1533 -  (    -    )  - (    -    ) - -  (    -    )

  -  -   

  вовна  1534 -  (    -    )  - (    -    ) - -  (    -    ) 

 -  -   

  яйця  1535 -  (    -    )  - (    -    ) - -  (    -    ) 

 -  -   

  iнша продукцiя тваринництва  1536 -  (    -    )  - (    -    ) - -
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  (    -    )  -  -   

 додатковi бiологiчнi активи тваринництва  1537 -  (    -    )  - (    -    )

 - -  (    -    )  -  -   

 

"  продукцiя рибництва  

 

"  1538 -  (    -    )  - (    -    ) - -  (    -    ) 

 -  -   

 

  1539 -  (    -    )  - (    -    ) - -  (    -    ) 

 -  -   

Сiльськогосподарська продукцiя та додатковi бiологiчнi активи - разом  1540 -  (    -    )

  - (    -    ) - -  (    -    )  -  -   

 

Керiвник                                О.В.Ємельяненко        

Головний бухгалтер             С.М.Головiнов         
 

"Оскiльки використаний роздiл не передбачає коректного внесення даних форми 5 

""Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi"", затверджених Наказом Мiнiстерства 

фiнансiв України №302 вiд 29.11.2000, тобто у формi таблиць, та з метою належного 

виконання рекомендацiй Комiсiї, ПРАТ ""ГМI"" додатково розмiстив форму №5 

""Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi"" на власному веб-сайтi  Товариства 

http://gmi.in.ua/ : 

 

http://www.gmi.in.ua/images/%D0%93%D0%9C%D0%86_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%

D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%

D0%BE%D1%97_%D1%84%D1%96%D0%BD.pdf 

 

 

Примітки до фінансової звітності,  включаючи стислий виклад значущих облікових 

політик 
 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ"  

за 2018 рік 

 

Фінансова звітність підприємства  за 2018 рік представлена в обсязі, передбаченому Законом України "Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" і включає: 

"Баланс; 

"Звіт про фінансові результати; 

"Звіт про рух грошових коштів; 

"Звіт про власний капітал; 

"Примітки до фінансової звітності. 

 

1. Загальні відомості 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ" є правонаступником всіх прав та 

обов'язків  ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ", створеного шляхом 

реорганізації товариства з обмеженою відповідальністю "Гарант Метиз Інвест", зареєстрованого 08.08.2005 року 

виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, (номер запису в єдиному державному реєстрі  №  1 224 102 

0000 015487), в ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Гарант Метиз Інвест" та діє на підставі Закону України 

"Про акціонерні товариства". ЗАТ "ГМІ"  було зареєстровано виконавчим комітетом Дніпропетровської міської 

ради 18.11.2009 р., номер запису  у єдиному державному реєстрі - 1 224 145 0000 044739.  

 

Реєстрація випуску акцій відбулася 28 січня 2009 року (Свідоцтво  № 03/04/1/09 від 28.01.2009 року, видане 

Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку). 

 

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 24 березня - 08 квітня 2011 року ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ" змінило найменування на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ",  скорочене найменування - ПРАТ "ГМІ" (надалі -"Підприємство"). Нова редакція 

http://www.gmi.in.ua/images/%D0%93%D0%9C%D0%86_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%84%D1%96%D0%BD.pdf
http://www.gmi.in.ua/images/%D0%93%D0%9C%D0%86_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%84%D1%96%D0%BD.pdf
http://www.gmi.in.ua/images/%D0%93%D0%9C%D0%86_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%84%D1%96%D0%BD.pdf
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статуту затверджена загальними зборами акціонерів (протокол  № 2/2011 від 29.11.2011 року), державна реєстрація 

змін до установчих документів проведена 13.12.2011 року, номер запису - 12241050010044739. 

 

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 29 березня  2019 року   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ" має  скорочене найменування - ПРАТ "ГМІ" або ПРАТ "ГАРАНТ 

МЕТИЗ ІНВЕСТ"(надалі -"Підприємство"). Нова редакція статуту затверджена рішенням загальних зборів 

акціонерів (протокол №1/2019 від 29.03.2019 р.), державна реєстрація змін до установчих документів проведена 

03.04.2019 року, номер запису - 12241450000044739. 

    

ПРАТ "ГМІ" знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, б. 54-А, ідентифікаційний код - 

33717202, місцезнаходження за КОАТУУ - 1210136600, організаційно-правова форма за КОПФГ -  230. 

 

Середньооблікова чисельність працюючих ПРАТ "ГМІ" за 2018 рік становить 349 чоловік. 

 

1.  Основні види діяльності 

Основні види діяльності наведені у таблиці № 1: 

 

Таблиця № 1 

Основні види діяльності 

№ з/п Види діяльності за КВЕД 

1 2 

1 24.34      Холодне волочіння дроту 

2 25.93      Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин 

3 25.99      Виробництво інших  готових металевих виробів,  н.в.і.у.  

4 46.72      Оптова торгівля металами та металевими рудами 

5 46.90      Неспеціалізована оптова торгівля 

 

На діяльність підприємства, як i на всі підприємства вищевказаних галузей, чималий вплив має зовнішнє 

економічне становище та податкова політика держави. Підприємство функціонує в нестабільному середовищі, що 

пов'язане з наслідками світової економічної кризи та нестабільною ситуацією в Україні. Жорстка конкуренція на 

внутрішньому й світових ринках змушує підприємство постійно удосконалювати технологію виробництва 

продукції, підвищуючи її якість з одночасним зниженням витрат, впроваджувати нові, особливо ліквідні види 

продукції. Проблемними питаннями для підприємства є:  

1. Загострення конкуренції на світових ринках. 

2. Зростання залізничних тарифів, автоперевезень та цін на метал, енергетику, що позначається на збільшенні 

собівартості продукції.  

3. Введення ЄС  квот при відвантаженні продукції на експорт - як наслідок падіння об'ємів відвантаження в 

пограничних місяцях (грудень ,січень) і як наслідок-зменшення оборотності обігових коштів. 

4. Нестабільна політична та законодавча ситуація. 

5. Коливання курсу національної валюти, що значно знижує попит на продукцію як вітчизняних так i іноземних 

споживачів.  

6. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень. 

 

Підприємство в процесі здійснення господарської діяльності дотримується вимог чинного законодавства в усіх 

сферах. Проте сучасне законодавче поле має особливості, які створюють певні ризики для підприємства. У зв'язку з 

численними змінами, що вносяться до чинних законодавчих актів, існує багато суперечностей між нормативними 

актами, також залишається багато питань, не врегульованих, або недостатньо врегульованих на законодавчому 

рівні. Деякі важливі питання регулюються не Законами, а підзаконними актами. Така ситуація дає можливість 

органам виконавчої влади, контролюючим органам та суб'єктам господарювання тлумачити діюче законодавство 

неоднозначно, що приводить до нестабільності правового регулювання. Недостатня розвиненість судової системи 

ускладнює отримання судових рішень в короткі терміни. Недосконалість фінансових інструментів в Україні i інших 

країнах, впливає на ринкову поведінку споживачів - віддавати перевагу нижчій цiнi, а не вищій якості й гарантіям 

експлуатаційної надійності. Вплинути на діяльність підприємства можуть такі зміни, як: 

- пільги в оподаткуванні для підприємств, які інвестують кошти у відновлення основних засобів; 

- вчасне розрахування покупців за поставлену продукцію; 

- вихід з нестабільного економічного становища; 

- вихід на нові ринки збуту. 

 

2.  Суттєві аспекти облікової політики й представленої в звітності інформації 

Фінансова звітність підприємства підготовлена на основі діючих в Україні вимог бухгалтерського обліку й 

звітності, зокрема закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 
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996-XIV,  Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших законодавчих й нормативних актів, що входять в 

систему регулювання бухгалтерського обліку й звітності підприємств в Україні, а також затвердженої керівником 

підприємства облікової політики. 

 

Діюча в звітному періоді редакція облікової політики затверджена наказом керівника підприємства від 04.01.2018 р. 

№ 01/04-1 При підготовці даної фінансової звітності керівництво підприємства передбачає, що підприємство буде 

здійснювати свою фінансово-господарську діяльність на протязі 12 місяців року, наступного за звітним, і не має 

наміру чи потреби в ліквідації, припиненні фінансово-господарської діяльності в подальшому чи зверненні за 

захистом від кредиторів. Оцінка активів й зобов'язань заснована на припущенні того, що підприємство зможе 

виконувати свої зобов'язання й реалізовувати свої активи в ході звичайної діяльності. 

 

На підприємстві використовується журнально-ордерна система бухгалтерського обліку з використанням 

електронно-обчислювальної техніки та бухгалтерської комп'ютерної програми. 

 

3. Оцінка активів, передбачена обліковою політикою 

Прийнята облікова політика протягом 2018 року не змінювалась.  

Первісна оцінка: 

Вартість активів, придбаних за плату, визначається як сума фактичних витрат на придбання, за винятком податку на 

додану вартість й інших відшкодованих податків (крім випадків, передбачених законодавством України). 

Собівартість матеріально-виробничих запасів, основних засобів при їх створенні підприємством визначається 

виходячи з фактичних витрат, пов'язаних з виробництвом даних запасів і необоротних активів; 

 

Первісною вартістю активів, що відрізняються від грошових коштів, отриманих підприємством за договором 

дарування (безоплатно), визнається їх справедлива вартість на дату прийняття до бухгалтерського обліку. 

Визначення справедливої вартості базується на ціни, що діє на дату оприбуткування майна, отриманого безоплатно, 

на даний чи аналогічний вид майна в операціях між обізнаними, зацікавленими й незалежними сторонами чи на 

основі незалежної експертної оцінки. В первісну вартість безоплатно отриманих активів включаються також інші 

витрати, пов'язані з доведенням цих активів до стану, в якому вони придатні до використання в запланованих цілях; 

 

Первісною вартістю активів, отриманих за договорами, що передбачають виконання зобов'язань (сплату) не 

грошовими коштами, визнається справедлива вартість переданих активів. У випадку, якщо справедлива вартість 

переданого в обмін активу менша за його балансову вартість, різниця включається до витрат поточного періоду;  

 

Активи, виявлені при проведенні інвентаризації, приймаються до бухгалтерського обліку за справедливою 

вартістю. 

 

Подальша оцінка: 

Переоцінка основних засобів і нематеріальних активів Обліковою політикою підприємства не передбачена. 

При зниженні вартості матеріально-виробничих запасів підприємство оцінює їх за чистою вартістю реалізації. 

 

При наявності сумнівної дебіторської заборгованості підприємство створює резерв сумнівних боргів. Величина 

резерву визначається окремо за кожним сумнівним боргом в залежності від строку прострочення платежу. По 

заборгованості зі строком виникнення більше 1 року створюється резерв в розмірі 100 відсотків. 

Обліковою політикою підприємства  передбачена переоцінка основних засобів і нематеріальних активів. 

Нарахування амортизації  об'єктів основних засобів здійснюється  прямолінійним методом. 

Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується у першому місяці їх використання у розмірі 100%.  

Метод оцінки  вартості запасів - метод середньозваженої собівартості . 

Оцінка вибуття готової продукції здійснюється по  фактичній собівартості. 

Оцінка зобов'язань: поточні відображаються в балансі за сумою погашення; довгострокові відображаються в 

балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від виду заборгованості та умов її 

погашення. 

 

4. Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи відображені в балансі підприємства по балансовій вартості, що визначається як різниця 

вартості придбання активів і накопиченої амортизації.  

Облік нематеріальних активів здійснюється по групі "Інші нематеріальні активи", та групі "Права на комерційні 

позначення". 

Амортизація нематеріальних активів згідно облікової політики нараховується із застосуванням прямолінійного 

методу. Очікуваний термін корисного використання нематеріальних активів складає 5 років. У звітному періоді 

амортизація нематеріальних активів не була нарахована. 
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Нематеріальні активи, передані в заставу, по яких існує обмеження прав власності відсутні.  

Створені підприємством нематеріальні активи та нематеріальні активи, отримані за рахунок цільових асигнувань, 

відсутні. 

 

5. Капітальні інвестиції 

Капітальні інвестиції у сумі 3398 тис. грн. включені до статті Балансу "Незавершені капітальні інвестиції " станом  

на 31.12.2018 року,  та складаються з витрат на: 

- придбання (виготовлення) основних засобів - 2 872 тис. грн.; 

- придбання інших необоротних  матеріальних активів -  314 тис. грн. 

- придбання  нематеріальних    активів - 212 тис. грн. 

 

Капітальні інвестиції відображені в обліку по первісній вартості, тобто за фактичними витратами на їх придбання, 

спорудження і виготовлення. 

 

6. Основні засоби 

Основні засоби відображені в балансі підприємства по переоціненій первісній вартості та первісній вартості 

придбання об'єктів, залишкова вартість яких суттєво не відрізняється від справедливої на дату балансу (Таблиця 

№2). 

 

У бухгалтерському обліку необоротні активи розподілені по групах: 

- будинки, споруди та передавальні пристрої; 

- машини та обладнання; 

- транспортні засоби; 

- інструменти, прилади та  інвентар; 

- інші основні засоби: 

- Інші необоротні  матеріальні активи. 

 

Придбані основні засоби зараховуються на баланс підприємства по первісній вартості. 

Підприємство використовує прямолінійний метод нарахування амортизації. Очікуваний термін корисного 

використання об'єктів основних засобів складає від 5 до 50 років. У звітному періоді нарахування амортизації не 

проводилося. 

Вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності  відсутні (за винятком тих, які 

знаходяться в заставі за банківськими запозиченнями). 

Основні засоби, вилучені  на кінець звітного періоду для продажу, відсутні. 

Основні засоби, придбані за рахунок цільового фінансування, відсутні. 

 

Вартість основних засобів, оформлених в заставу станом на 31.12.2018 р. становить 113 771 грн.  

          

Таблиця № 2 

Основні засоби станом на 31.12.2018 рік 

тис. грн. 

№ з/п Групи основних засобів Первісна вартість Знос 

1 2 3 4 

1 Будинки, споруди та передавальні пристрої 23 946 3 524 

2 Машини, обладнання та інше 109 930 15 987 

3 Разом 133 876 19 511 

 

Надійшло за рік основних засобів  на суму  5 757 тис. грн. 

 

7. Запаси 

Для оцінки запасів, відображених в фінансовій звітності на початок і кінець звітного періоду, використана їх 

первісна вартість. Балансова вартість запасів в розрізі окремих кваліфікаційних груп приведена в розділі VIII 

"Запаси" ф. № 5 "Примітки до річної фінансової звітності" 2018 р.  

 

При передачі запасів у виробництво, для продажу та при іншому вибутті їхня оцінка здійснювалася по методу 

середньозваженої собівартості. Незавершене виробництво основних цехів, яке утворилось у вигляді технологічних 

процесів, розцінюється по фактичній виробничій собівартості поточного місяця. 

 

Незавершене виробництво допоміжних цехів, яке утворилось у вигляді незакінчених обробкою та складанням 

деталей, виробів і незакінчених технологічних процесів розцінюється по фактичній виробничій собівартості. 
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Запаси які передані у заставу станом на 31.12.2018 р. : 

 

Найменування товару Одиниця виміру Кількість одиниць Заставна вартість одиниці, грн. Загальна 

заставна вартість, грн. 

катанка  1006,ф5,5Метінвест тонна 1428,937 15445,63 22 070 832,20 

катанка  1008,ф5,5Метінвест тонна 815,314 15644,60 12 755 261,40 

катанка  1006,ф5,5Кривий РІГ тонна 810,218 15826,19 12 822 664,01 

цинк тонна 48,318 79706,50 3 851 258,67 

РАЗОМ    51 500 016,28 

 

Залишки запасів, що відображаються по чистій вартості реалізації на 31.12.2018 р. відсутні. 

 

8. Дебіторська заборгованість 

Згідно облікової політики підприємства нарахування резерву сумнівних боргів на поточну дебіторську 

заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником, 

визначається, виходячи з платоспроможності окремих дебіторів, строк непогашення якої становить більше одного 

року. Резерв сумнівних боргів у звітному  році не нараховувався.  

До складу іншої дебіторської заборгованості включені заборгованості, які не підлягають відображенню в складі 

інших статей обліку дебіторської заборгованості (Таблиця №3) 

 
Таблиця № 3 

Розшифрування ряд. 1155 "Інша поточна дебіторська заборгованість" 

№ з/п Вид заборгованості Сума, тис. грн. 

1 2 3 

1 Розрахунки з іншими дебіторами  10 

3 Разом 10 

 

Дебіторська заборгованість за строками непогашення наведена у Таблиці № 4. 

 

Таблиця № 4 

Дебіторська заборгованість за строками непогашення 

тис. грн. 

№ з/п Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у тому числі за строками 

непогашення 

   до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 58 187 58 187 0 0 

2 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 10 1 6 3 

 

Дебіторська заборгованість пов'язаних сторін станом на 31.12.2018 р.  по розрахункам з вітчизняними покупцями 

становить у сумі  1 749 тис. грн.   

 

9. Грошові кошти 

До складу грошових коштів на 31.12.2018 р. включені: 

- залишки коштів на поточних рахунках у національній валюті - 76 тис. грн.; 

- залишки коштів на поточних рахунках у іноземній валюті -  2 297 тис. грн.; 

- залишки коштів на депозитних рахунках у національній валюті -0 тис. грн.; 

Усього грошових коштів - 2 373 тис. грн. 

 

До складу статті "Інші надходження" руху грошових коштів в результаті операційної діяльності Звіту про рух 

грошових коштів  включені: 

"Одержані позики - 80 800 тис. грн; 

"Компенсація страхових видатків -483 тис. грн.; 

"Курсова різниця - 1 308 тис. грн; 

"Повернення позик - 470 тис. грн; 

"Одержані відсотки по депозиту-185 тис. грн; 

"Надходження  внаслідок операцій з іноземною валютою - 508 512 тис. грн; 

"Грошові кошти в дорозі - 15 379 тис. грн.; 

"Інше-21 тис. грн. 

 



64 

До складу статті "Інші витрачання" руху грошових коштів в результаті операційної діяльності Звіту про рух 

грошових коштів  включені: 

"Погашені позики - 93 600 тис. грн.; 

"Надані позики - 0 тис. грн; 

"Грошові кошти в дорозі - 14 979 тис. грн.; 

"Курсова різниця - 1 728 тис. грн; 

"Витрати  внаслідок операцій з іноземною валютою -  509 794 тис. грн; 

"Витрати  конференції та банківські послуги, благодійність,  

штрафи, відсотки по кредитам, інше - 6 776 тис. грн. 

 

Не грошових операцій, пов'язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю, у 2018 р. не було. 

 

10. Інші оборотні активи 

До складу статті "Інші оборотні активи" Балансу станом на 31.12.2018 р. підприємством включені суми податкових 

зобов'язань по податку на додану вартість у сумі 994 тис. грн., згідно з порядком ведення податкового обліку. 

 

11. Власний капітал 

Власний капітал підприємства включає статутний капітал, інший додатковий капітал, нерозподілені збитки. 

 

Статутний капітал станом на 31.12.2018 р. становить 1 982 тис. грн. Статутний капітал сплачено повністю та 

розподілено на 1 982 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1  грн. (1 гривна).  

 

Перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5% наведено в Таблиці № 5. 

 

Таблиця № 5 

Перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5% 

№з/п Назва юридичної особи % у статутному фонді 

1 2 3 

1 ТОВ "Флобес" 50 

2 Белбей Пропертіс Інк 50 

3 Разом 100 

 

Акції, що знаходяться у власності  членів виконавчого органу ПРАТ "ГМІ",  відсутні.   

До складу  капіталу у дооцінках підприємства включена дооцінка необоротних активів в сумі 19 356 тис. грн. 

Непокритий збиток за результатами діяльності підприємством станом на 31.12.2018 р. складає (-) 128 853 тис. грн. 

Вартість чистих активів, яка визначається як різниця між загальною вартістю активів та усіма зобов'язаннями  

товариства, становить на 31.12.2018 р. (-) 107 515 тис. грн. 

Вартість чистих активів Підприємства станом на 31.12.2018 р. є меншою від мінімального розміру статутного 

капіталу, встановленого законодавством. Вказана невідповідність мала місце і в попередніх звітних періодах. 

 

12. Довгострокові зобов'язання, кредити й позики отримані  

До складу довгострокових зобов'язань підприємства станом на 31.12.2018 р. включені довгострокові кредити банків 

в сумі 111 920 тис. грн.  

 

Довгострокова заборгованість переводиться в короткострокову заборгованість у випадку, коли за умовами договору  

до повернення основної суми боргу залишається 365 днів. У випадку якщо зобов'язання з повернення позикових 

коштів підлягає погашенню долями (траншами), кожний такий транш відображається в бухгалтерському обліку в 

якості самостійного зобов'язання, що характеризується окремим строком погашення. Вимоги про переведення 

довгострокової заборгованості в короткострокову застосовуються до кожного траншу окремо.  

 

Витрати за позиковими коштами приймаються до обліку в розмірі належному до сплати на останній день звітного 

періоду і визнані в Звіті про фінансові результати фінансовими витратами звітного періоду в сумі 13 525 тис. грн (за 

аналогічний період попереднього року 13 099 тис. грн).  

 

Заборгованість за нарахованими, але не виплаченим відсоткам на кінець звітного періоду складає 129 09тис. грн й 

відображена у складі інших поточних зобов'язань. Зобов'язання за кредитами й позиками в звітності підприємства 

представлені в Таблиці № 6. 

 

 

Таблиця № 6 

Зобов'язання за кредитами й позиками 
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№ з/п Вид зобов'язань На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 

Сума, тис. грн. Строк погашення 

1 2 3 4 5 

1 Довгострокові зобов'язання 

2 Кредити банків 71 999 72 105 с 25.06.2021г.            по 30.12.2026г. 

3 Кредити банків 46 0 с 25.06.2018г.            по 30.12.2021г. 

4 Кредити банків 32 385 26 780 с 25.06.2017г. по 27.12.2021г. 

5 Кредити банків 12 607 13 035 2022г. 

6 Отримані позики х х  

7 Власні векселі х х х 

8 Облігації х х х 

9 Всього довгострокових зобов'язання 117 037 111 920 х 

10 Короткострокові зобов'язання 

11 Кредити банків 0 0 . 

12 Отримані позики х х х 

13 Власні векселі х х х 

14 Відсотки за кредитами і позиками 123 114 129 091 30.12.2026г. 

15 Всього 240 151  241 011 х 

 

13. Забезпечення і резерви 

Підприємство  не створювало  забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх)  витрат на  виплату 

відпусток працівникам, та інші забезпечення і резерви. 

 

14. Поточні зобов'язання 

Склад інших поточних зобов'язань станом на 31.12.2018 року  представлений  в Таблиці №7. 

 

Таблиця № 7 

Інші поточні зобов'язання 

№ з/п Вид зобов'язань Сума, 

тис. грн. 

1 2 3 

1 Зобов'язання за нарахованими відсотками 129 091 

2 Податкові зобов'язання 621 

3 Фінансова допомога 9 500 

3 Інші 136 

4 Разом 139 348 

 

Кредиторська  заборгованість пов'язаних сторін станом на 31.12.2018 р. становить по розрахункам з іншими 

кредиторами у сумі 3 000 тис. грн.  

 

15. Доходи майбутніх періодів 

Станом на 31.12.2018 р. "Доходи майбутніх періодів" відсутні. 

 

16. Дохід 

При визначенні доходу в звітному періоді використовувався метод нарахування. Доходи визначаються у 

бухгалтерському обліку і звітності в момент виникнення, незалежно від дати надходження коштів. 

За підсумками діяльності за 2018 рік підприємством отримано:  

- чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) -  727 179 тис. грн.; 

- інший операційний дохід - 556 119 тис. грн. (в тому числі дохід від продажу іноземної валюти 508 512 тис. грн.). 

 

Доходів від надзвичайних подій на підприємстві не було. 

 

17. Витрати 

Витрати у звітному періоді визначались одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені та 

складають: 

- собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 680 576 тис. грн.; 

- адміністративні витрати - 19 498 тис. грн.; 

- витрати на збут - 26 802 тис. грн.; 

- інші операційні витрати - 548 361 тис. грн. (в тому числі собівартість реалізованої іноземної валюти 510 900 тис. 

грн.). 
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Надзвичайних витрат на підприємстві не було. 

 

У звітному році до показників розділу "III. Елементи операційних витрат"  Звіту про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід) за 2018 рік були внесені зміни. А саме:  у рядки стовбця 4 "За аналогічний період попереднього 

року": рядок 2500 збільшено на 210 333 тис. грн. та становить 488 986 тис. грн., рядок 2520 збільшено на 278 713 

тис. грн. та становить 834 224 тис. грн. Разом коригування складає 489 046 тис. грн., Ці коригування  не вплинули 

на фінансові результати звітного року та фінансовий стан підприємства. 

 

18. Податок на прибуток 

Фінансовий результат  від операційної діяльності ПРАТ "ГМІ"  за 2018 рік склав 8 061 тис. грн. прибутку, за 

аналогічний період 2017 року - 27 085 тис. грн. прибутку. 

На негативну динаміку  в  фінансовому становищі  Товариства у 2018 р. в порівнянні з 2017 р. зіграли  такі 

обставини як  коливання курсу валютного курсу. 

Витрати (дохід) з податку на прибуток у звітному періоді визнано у сумі  256 тис. грн., без урахування коригувань 

на суму тимчасових різниць, згідно з П(С)БО 17 "Податок на прибуток". 

 

Тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню (+), та тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню (-) станом  

на 31.12.2017 року, та станом  на 31.12.2018 року не були  розраховані. 

 

Відстрочені податкові активи відображені в балансі по ряд. 1045 у сумі   608 тис. грн. та є відстроченими 

податковими активами розрахованими в попередніх періодах. 

 

19. Інформація за сегментами 

Ризики і фінансові результати підприємства залежать, головним чином, від відмінностей виробленої та реалізованої 

готової  продукції (товарів, робіт, послуг). Організаційно-управлінська структура підприємства побудована за 

функціональними ознаками: виробництвом видів продукції і видами діяльності, тому  пріоритетним звітним 

сегментом  визнано господарський сегмент, а допоміжними звітними сегментами - географічний  виробничий і 

географічний збутовий. 

Пріоритетним звітним сегментом  визнано  господарський сегмент - виробництво дроту та виробів з дроту. 

Сума доходу цього сегмента підприємства від реалізації продукції зовнішнім покупцям за звітний рік складає 727 

179 тис. грн., що становить 100 % сукупної виручки від реалізації продукції зовнішнім покупцям всіх сегментів.  

 

20. Інші обставини, що вплинули чи могли вплинути на фінансову звітність 

20.1  Зміна облікової політики 

В звітному періоді  зміни облікової політики не було. 

 

20.2 Діяльність, що припиняється 

Діяльності, що припиняється, підприємство у звітному періоді не мало. У 2018 році продажу необоротних активів 

не було. 

 
20.3  Подальші події 

Фактів господарської діяльності, які вплинули чи можуть вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів чи 

результати діяльності підприємства, й мали місце в період між звітною датою і датою підписання фінансової 

звітності за звітний рік  не відбувалось. 

 

20.4 Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах 

При формуванні фінансової звітності за 2018 р. коригувань даних  не  проводилось.  

 

20.4   Інформація відносно операцій з пов'язаними особами 

 

Таблиця №8 

Перелік пов'язаних сторін ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ"  

№ з/п Найменування (П.І.Б. - для фізичних осіб) пов'язаної сторони Статус пов'язаної особи Види та обсяги 

операцій Суми дебіторської та кредиторської заборгованості 

1 2 3 4 5 

1 ТОВ "Флобес" Акціонер  відсутня; 

2 ТОВ   "Гарант Транс Сервіс" Директор-член Наглядової ради  ПРАТ "ГМІ", директор  
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1.Надання фінансової допомоги у 2018 році    -28 800 тис. грн. 

Повернення фінансової допомоги у 2018 році    -28 800 тис. грн. 

 

2.Реалізація готової продукції - 1 535 тис. грн;  

 

3.Оренда складських приміщень - 1 320 тис. грн. 

 

4.Передплата за ТМЦ- 337,9 тис. грн. 

 

Заборгованість станом на 31.12.2018 р. складається з (в розрізі проведених операцій) : 

 

1. 3 000 тис. грн (кредиторська); 

2 .1 411 тис. грн (дебіторська); 

3. відсутня; 

4. 337,9 тис. грн. (дебіторська); 

 

3 Перцев О.М. Голова Наглядової ради 1.Нарахована заробітна плата 

/посадова особа не надала згоди на розкриття цих данних/ 

2.Нараховано оренду плату за авто -6 тис. грн 1. 29,6 тис. грн. (кредиторська); 

 

2. 7,5 тис. грн. (кредиторська); 

 

4 Ємельяненко О.В. Голова Правління -Генеральний директор Нарахована заробітна плата 

/посадова особа не надала згоди на розкриття цих данних/ 20,4 тис. грн. (кредиторська); 

5 Самарська О.О. Фінансовий директор Нарахована заробітна плата 

/посадова особа не надала згоди на розкриття цих данних/ 9,8 тис. грн. (кредиторська); 

7 Головінов С.М. Головний бухгалтер Нарахована заробітна плата 

/посадова особа не надала згоди на розкриття цих данних/ 11,6 тис. грн. (кредиторська); 

 

У звітному році провідним управлінським персоналом одержано від підприємства поточних виплат в якості виплат 

з оплати праці в сумі  996 тис. грн. 

 

21. Інвентаризація активів та зобов'язань 

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності на підставі наказу від 

29.10.2018 р., №246/1,  підприємство провело річну інвентаризацію активів та зобов'язань,  під час якої було 

перевірено  і документально підтверджено їх наявність, стан і оцінка, станом на 31.12.2018 р.  

Інвентаризація активів та зобов'язань ПРАТ "ГМІ" проведена у строки: 

- станом на 31.12.2018 року проведена інвентаризація сировини та матеріалів, палива, тари, товарів, малоцінних та 

швидкозношуваних предметів; 

- станом на 31.12.2018 року проведена інвентаризація, малоцінних необоротних матеріальних активів та 

нематеріальних активів, незавершеного виробництва, напівфабрикатів, готової продукції, 

- станом на 31.12.2018 року проведена інвентаризація розрахунків з дебіторами і кредиторами; 

 - станом на 31.12.2018 року проведена інвентаризація коштів у касі, на рахунках банку, розрахунків з установами 

банку. 

 

В результаті річної інвентаризації відхилень даних бухгалтерського обліку від фактичної наявності  активів та 

зобов'язань  не виявлено.  

 

 

Голова Правління - 

Генеральний директор             О.В. Ємельяненко 

 

Головний бухгалтер    С.М. Головінов 

 

Виконавець Залітко Л.О. 
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XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - 

фізичної особи - підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА 

ФIРМА"КАУПЕРВУД" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків - фізичної 

особи) 

20219083 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 49044, Україна, Днiпропетровська обл., 

мiсто Днiпро, вулиця Гоголя, будинок 15 А 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в 

Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 

0031 

5 Дата і номер рішення про проходження перевірки 

системи контролю якості аудиторських послуг (за 

наявності) 

номер: 319/4, дата: 24.12.2015 

6 Звітний період, за який проведено аудит фінансової 

звітності 

з 01.01.2018 по 31.12.2018 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від 

висловлення думки) 

02 - із застереженням 

8 Пояснювальний параграф (за наявності) д/н 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 838А, дата: 28.09.2018 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 28.09.2018, дата закінчення: 

28.03.2019 

11 Дата аудиторського звіту 28.03.2019 

12 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 75 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКИЙ ЗВIТ)    

 

Акцiонерам, Наглядовiй радi та Правлiнню ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАРАНТ МЕТИЗ IНВЕСТ" 

Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi   

 

Думка iз застереженням   

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАРАНТ МЕТИЗ IНВЕСТ" 

(надалi - "Компанiя"), що складається з балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2018 р., та звiту про фiнансовi 

результати (звiту про сукупний дохiд), звiту про власний капiтал, звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за рiк, 

що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових 

полiтик (надалi - "фiнансова звiтнiсть").  На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi "Основа для думки iз 

застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий 

стан Компанiї на 31 грудня 2018 року, та її фiнансовi результати та грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, 

вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО) та вiдповiдає вимогам законодавства 

України, що регулюють питання бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi.   

 

Основа для думки iз застереженням   

Вартiсть чистих активiв Компанiї, вiдображених у фiнансовiй звiтностi станом на 01.01.2018 та 31.12.2018, менша за розмiр 

статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам частини 3 статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного 

кодексу України. Чистi активи Компанiї на початок та кiнець звiтного року мають вiд'ємне значення та їх розмiр становить -

108 717 тис. грн. та -107 515 тис. грн. вiдповiдно, при цьому статутний капiтал Компанiї становить 1 982 тис. грн. Таким 

чином, чистi активи меншi за статутний капiтал Компанiї станом на 01.01.2018 на 110 699 тис. грн., та станом на 31.12.2018 на 

109 497 тис. грн. Рiшення щодо цього питання вищим органом управлiння Компанiї не приймалося.  У складi статтi балансу 

(звiту про фiнансовий стан) "Довгостроковi кредити банкiв" станом на 31 грудня 2018 року вiдображенi, у тому числi, 

зобов'язання на суму 8 927 тис. грн., строк погашення яких спливає у 2019 роцi. Ця сума, на нашу думку, має бути врахована у 

складi поточних зобов'язань по статтi "Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями". Нами було 

рекомендовано усунути цю невiдповiднiсть. Фiнансова звiтнiсть не розкриває належно iнформацiю про це питання.  За 

звiтний перiод Компанiя не проводила нарахування амортизацiї основних засобiв, що не вiдповiдає вимогам П(С)БО 7 

"Основнi засоби>. Iнформацiя про це розкрита в п.6 Примiток до фiнансової звiтностi. Внаслiдок цього, на нашу думку, 

балансова вартiсть основних засобiв у балансi (звiтi про фiнансовий стан) завищена на суму ненарахованої амортизацiї, а 

також, вiдповiдно, заниженi витрати звiтного перiоду та завищений фiнансовий результат i власний капiтал Компанiї. 

Фiнансова звiтнiсть не розкриває належно iнформацiю про це питання. Нами було рекомендовано усунути цю 

невiдповiднiсть. Ми не маємо можливостi визначити суму необхiдних коригувань, оскiльки амортизацiя основних засобiв не 

нараховувалась i в минулих перiодах.  Компанiя не виконала вимоги П(С)БО 11 "Зобов'язання" в частинi створення 

забезпечення для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат на виплату вiдпусток працiвникам. Iнформацiя 

про те, що Компанiєю не створювалося забезпечення виплат вiдпусток працiвникам розкрита у Примiтцi 13 до фiнансової 

звiтностi. Наслiдком цього, на нашу думку, є заниження поточних забезпечень, завищення вiдповiдних фiнансових 
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результатiв дiяльностi та власного капiталу Компанiї. Нами було рекомендовано усунути цю невiдповiднiсть. Ми не маємо 

можливостi оцiнити вартiсний вплив цього факту на фiнансову звiтнiсть Компанiї, у зв'язку з тим, що iнвентаризацiя кiлькостi 

днiв невикористаної вiдпустки по кожному працiвнику не проводилася.  У статтi <Запаси> балансу (звiту про фiнансовий 

стан) Компанiї станом на 31.12.2018 вартiсть запасiв складає 68 045 тис. грн. Управлiнський персонал не визначав балансову 

вартiсть запасiв за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї, а визначав їх балансову вартiсть 

лише за собiвартiстю, що є невиконанням вимог П(С)БО 9. Нами було рекомендовано усунути цю невiдповiднiсть. Ми не 

мали можливостi отримати прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо вартостi запасiв за чистою вартiстю 

реалiзацiї станом на 31.12.2018, тому ми не змогли визначити, необхiднiсть в коригуваннях цих сум. Фiнансова звiтнiсть не 

розкриває належно iнформацiю про це питання.  Станом на 31.12.2018 в балансi (звiтi про фiнансовий стан) врахованi 

вiдстроченi податковi активи на суму 608 тис. грн. Цi активи вiдображенi за результатами дiяльностi минулих рокiв. У 

Примiтцi 18 до фiнансової звiтностi Компанiї зазначено, що у звiтному перiодi тимчасовi податковi рiзницi не 

нараховувалися. Компанiя не розкривала iнформацiю про суми визнаних вiдстрочених податкових активiв за кожним видом, 

що не вiдповiдає вимогам П(С)БО 17 "Податок на прибуток". Нами було рекомендовано усунути цю невiдповiднiсть. На нашу 

думку, вiдстроченi податковi активи у сумi 608 тис. грн станом на початок i кiнець звiтного перiоду не вiдповiдають 

критерiям визнання їх активом у складi фiнансової звiтностi Компанiї. Наслiдком цього є завищення активiв та власного 

капiталу Компанiї на суму 608 тис. грн.  У Додатку до примiток до рiчної фiнансової звiтностi «Iнформацiя за сегментами» 

Компанiя не розкрила iнформацiю за допомiжними географiчними збутовими сегментами у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 29 

«Фiнансова звiтнiсть за сегментами», та не розкрила критерiї їх визнання. Нами було рекомендовано усунути цю 

невiдповiднiсть.  Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з 

цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звітності» нашого звiту. Ми є 

незалежними по вiдношенню до Компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв 

етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого аудиту фiнансової 

звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi 

нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.  

Ключовi питання аудиту  Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими 

пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту 

фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих 

питань. Додатково до питання, описаного в роздiлi <Основа для думки iз застереженням>, ми визначили, що описанi нижче 

питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому звiтi.  Доходи Наша особлива аудиторська увага до 

цього питання спричинена, перш за все, тим, що стаття звiту про фiнансовi результати «Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 

(товарiв, робiт, послуг)» в сумi 727 179 тис. грн. за 2018 рiк та має суттєвий вплив на фiнансовi результати дiяльностi 

Компанiї. Ми розглядали це питання, зокрема наступним чином: Розглянули облiкову полiтику Компанiї щодо визнання 

доходiв; Розглянули цiноутворення вiдвантаженої готової продукцiї, виконаних робiт та наданих послуг; Перевiрили 

контракти за реєстрацiєю; Перевiрили реєстрацiю рахункiв на оплату вiдвантаженої готової продукцiї, виконаних робiт та 

наданих послуг та їх вiдповiднiсть специфiкацiям у контрактах; Проаналiзували вiдповiднiсть документiв на вiдвантаження 

продукцiї, виконання робiт та надання послуг рахункам на оплату вiдвантаженої готової продукцiї, виконаних робiт та 

наданих послуг; Перевiрили повноту вiдображення надходжень грошових коштiв вiд реалiзацiї; Перевiрили правильнiсть 

бухгалтерського облiку продажу (кореспонденцiю рахункiв, облiковi регiстри) та вiдображення даних в фiнансовiй звiтностi 

Компанiї; Виконали аудиторськi процедури, що включають, окрiм iншого, iнспектування, спостереження, повторне 

обчислення, аналiтичнi процедури. Нашi процедури виконувалися на вибiрковiй основi та з рахуванням рiвня суттєвостi.  Iншi 

питання  Аудит фiнансової звiтностi Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, був проведений iншим аудитором, 

який 26 квiтня 2018 року висловив думку iз застереженням (модифiковану думку) щодо цiєї фiнансової звiтностi. Основою 

для думки iз застереженням було наступне: не нараховування амортизацiї основних засобiв; не коректне ведення облiку 

транспортно-заготiвельних витрат, якi пов'язанi iз доставкою запасiв, якi списуються, як витрати на збут; Компанiєю не 

створювалось забезпечення виплат вiдпусток працiвникам; не розраховувались вiдстроченi податковi активи та зобов'язання; 

завищення вартостi по статтi "Незавершене виробництво" балансу Компанiї та заниження вартостi активiв по статтi "Готова 

продукцiя"; балансова вартiсть запасiв не визначалась за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю 

реалiзацiї; наявнiсть у складi статтi балансу (звiту про фiнансовий стан) <Довгостроковi кредити банку> короткострокової 

заборгованостi по кредитам банку; в звiтi про рух грошових коштiв завищено величину чистого руху грошових коштiв вiд 

операцiйної дiяльностi.     

Iнша iнформацiя  

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. 

Iнша iнформацiя складається iнформацiї, яка мiститься в наступних звiтах: - Звiт про управлiння за 2018 рiк;  

-Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк. Цi звiти не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї.  

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем 

впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.  У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є 

ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та 

фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що 

мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення 

цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.   

 

Звiт про управлiння за 2018 рiк  

Компанiя пiдготувала Звiт про управлiння за 2018 рiк (надалi - "Звiт про управлiння") 25 березня 2019 року. Звiт про 

корпоративне управлiння за 2018 рiк (надалi - "Звiт про корпоративне управлiння"), який не входить до складу Звiту про 

управлiння та входить до складу рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк, наданий аудиторам до дати надання 

цього звiту незалежного аудитора (аудиторського звiту). Iнформацiя щодо Звiту про корпоративне управлiння наведена у 

роздiлi "Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв" цього звiту незалежного аудитора (аудиторського звiту). У 
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Звiтi про управлiння ми не виявили суттєву невiдповiднiсть (неузгодженiсть) мiж iншою iнформацiєю й фiнансовою звiтнiстю 

або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або того, чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве 

викривлення, та ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до нашого звiту незалежного аудитора. Звiт про 

управлiння узгоджений з фiнансової звiтнiстю Компанiї.  Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк Компанiя 

планує пiдготувати й оприлюднити Рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк пiсля дати надання цього звiту 

незалежного аудитора (аудиторського звiту). Пiсля отримання й ознайомлення з Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв, 

якщо ми дiйдемо висновку, що в ньому iснує суттєве викривлення, ми повiдомимо про це тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями.  Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за 

фiнансову звiтнiсть  Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi 

вiдповiдно до П(С)БО 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. При 

складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Компанiї продовжувати 

свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та 

використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо 

управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив 

цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування 

Компанiї.  Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi  Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, 

що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту 

аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, 

проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути 

результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано 

очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом 

усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: - iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також 

отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик 

невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки 

шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами 

внутрiшнього контролю;  - отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього 

контролю;  - оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;  - доходимо висновку щодо прийнятностi використання 

управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, що може поставити 

пiд значний сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку 

щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. 

Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або 

умови можуть примусити Компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.  - оцiнюємо загальне подання, 

структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї 

та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного подання.  Ми повiдомляємо тим, кого надiлено 

найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та 

суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час 

аудиту. Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi 

вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, 

що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх 

питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що були 

найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми 

описуємо цi питання в нашому звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне 

розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в 

нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв 

громадськостi.   

 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв  

 Ця iнформацiя представлена на виконання вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" 

вiд 23.02.2006 № 3480-IV (iз змiнами та доповненнями) (надалi - "Закон про цiннi папери")  Управлiнський персонал Компанiї 

несе вiдповiдальнiсть за складання i подання Звiту про корпоративне управлiння за 2018 рiк у вiдповiдностi до вимог Закону 

про цiннi папери та Положення про розкриття iнформацiї емiтента цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 

03.12.2013 року № 2826 (зi змiнами та доповненнями). Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть 

за нагляд за процесом звiтування Компанiї. Аудитор у вiдповiдностi до вимог останнього абзацу частини 3 статтi 40-1  Закону 

про цiннi папери повинен перевiрити iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статтi 40-1 Закону про цiннi папери та 

висловити думку щодо iнформацiї зазначеної в пунктах 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону про цiннi папери.  Ми звертаємо 

увагу на те, що ця перевiрка здiйснена нами на виконання вимог Закону про цiннi папери та не є аудитом вiдповiдно до МСА.  

1. У Звiтi про корпоративне управлiння за 2018 рiк ми перевiрили iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статтi 40-1 

Закону про цiннi папери   

 

У Звiтi про корпоративне управлiння за 2018 рiк наведено:  
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1) посилання на те, що Компанiя у своїй роботi керується Принципами корпоративного управлiння вiдповiдно до Рiшення 

НКЦПФР № 955 вiд 22.07.2014р. (надалi - Принципи), якi розмiщенi за посиланням 

https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravlnnya/;  

2) що Компанiя не вiдхиляється вiд положень Принципiв; 

3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;  

4) персональний склад наглядової ради емiтента, iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них 

рiшень.   

 

2. Думка стосовно iнформацiї зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння вiдповiдно вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 

40-1 Закону про цiннi папери  На нашу думку, у суттєвих аспектах, iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння, 

зазначеної згiдно пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону про цiннi папери стосовно: опису основних характеристик систем 

внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Компанiї; перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного 

пакета акцiй Компанiї; iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах 

Компанiї; порядку призначення та звiльнення посадових осiб Компанiї; повноважень посадових осiб Компанiї не протирiчить 

iнформацiї наданiй у фiнансовiй звiтностi та вiдповiдає вимогам законодавства України з цих питань. 

 

=+-+=Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора (аудиторського звiту), є Шавкун 

Олена Романiвна.    

 

Генеральний директор ТОВ АФ <КАУПЕРВУД>    В.В. Галасюк    

 

Ключовий партнер з аудиту (партнер завдання з аудиту)   О.Р. Шавкун Аудитор  

(Сертифiкат аудитора № 004634 виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України 100 вiд 30.03.2001 р.)    

 

Мiсто Днiпро, 28 березня 2019 року.   

 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "КАУПЕРВУД" (Iдентифiкацiйний код юридичної особи за 

ЄДРПОУ - 20219083). Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi №0031. 

 

ТОВ АФ "КАУПЕРВУД" пiд №0031 включене до Роздiлiв Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi "Суб'єкти 

аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi" та "Суб'єкти аудиторської 

дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний 

iнтерес". 49044, Україна, мiсто Днiпро, вул. Гоголя, 15 А. http: www.galasyuk.com e-mail: v.v.galasyuk@gmail.com 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Керiвницво ПРАТ "ГМI", яке здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписуює рiчну iнформацiю емiтента, офiцiйно 

заявляє 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, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання 

iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента з описом основних ризикiв та 

невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.  Пiд контролем ПРАТ "ГМI" iншi 

юридичнi особи не перебувають, консолiдована звiтнiсть не формувалась.   

 

Рiчний звiт пiдписаний Головою Правлiння - Генеральним директором Приватного акцiонерного товариства 

"Гарант Метиз Iнвест" Ємельяненко Олексiєм Володимировичем. 

 


