
 До уваги акціонерів ПРАТ «ГМІ»! 

 

Приватне акціонерне товариство «Гарант Метиз Інвест» повідомляє про повторне розкриття 

08.11.2019р. річної звітності Товариства за 2018, тобто додатково та після строку, 

встановленого Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів (надалі – 

Положення), затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку (надалі – Комісії) від 03.12.2013 № 2826 (із змінами та доповненнями). 

Повторне розкриття звіту, раніше оприлюдненого Товариством у встановленому НКЦПФР  

порядку, пов’язане з наступним: 

Склад, порядок і строки розкриття на фондовому ринку регульованої інформації, включно 

річної інформації емітента, визначено Положенням. Зокрема, п. 12 розділу І Положення 

визначено, що формат фінансової звітності емітентів цінних паперів формується відповідно 

до опису розділів та схем XML-файлів, визначених окремим документом Комісії 

нормативно-технічного характеру. 

Наказом Комісії від 22.04.2016 № 55 затверджено Опис розділів та схем XML електронної 

форми фінансової звітності, яка подається учасниками фондового ринку до Комісії (надалі – 

Опис). Пунктом 2 Опису визначено вимоги до фінансової звітності, що не передбачають 

елементів XML, які вміщують Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до 

НПсБО. Тобто оприлюднення річного звіту емітентом, що складає фінансову звітність згідно 

НПсБО, з урахуванням вимог Закону, Положення та Опису, не передбачає наявності 

приміток до такої фінансової звітності. Відповідно, програмний комплекс для формування 

річної звітності, розроблений згідно вимог Комісії, не передбачає можливості внесення 

емітентом приміток до фінансової звітності, складених згідно НПсБО. 

Однак у жовтні 2019р. отримано додаткові вимоги Комісії щодо розкриття приміток до 

фінансової звітності емітента в існуючих нормативних і технічних обмеженнях. 

З метою недопущення порушення прав акціонерів емітента, підтримання його позитивного 

ділового іміджу, зазначені примітки внесено до тексту звіту відповідно до рекомендацій 

Комісії та 29.10.2019р. опубліковано у встановлений Положенням спосіб. Помилково було 

розкрито не повний текст приміток до фінансової звітності. В оновлену форму річного звіту 

Товариства додано "Примітки до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих 

облікових політик". Особливості розміщення даних у звіті викладено у примітках до змісту 

звіту. Доповнений звіт розміщено повторно в порядку, встановленому Комісією. Інші зміни 

та доповнення до тексту звіту не вносились. 
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