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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).
Директор
(посада)

Венжик С. Ю.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Завод сантехнiчних
заготовок"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05503272
4. Місцезнаходження: 03062, Святошинський р-н, м.Київ, вулиця Екскаваторна, 24
5. Міжміський код, телефон та факс: 044-501-06-78, 044-501-06-78
6. Адреса електронної пошти: 05503272@mail.gov.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 29.03.2021, Затвердити рiчну iнформацiю
емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації
від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
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)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Iнформацiя про судовi справи емiтента (дочiрнiх пiдприємств немає) вiдсутня тому що
судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв
активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його
посадовi особи провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi, а також судових справ,
рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi немає;
Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня тому що емiтент не проводив рейтингової
оцiнки;
Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента
вiдсутня, тому що фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає;
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв) вiдсутня
тому що засновники емiтента не є акцiонерами на кiнець звiтного перiоду;
Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент вiдсутня тому що
власного кодексу корпоративного управлiння немає;
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних
осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив
застосовувати вiдсутня тому що емiтент не вирiшував добровiльно застосувавати iншi кодекси

корпоративного управлiння;
Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi
законодавством вимоги вiдсутня тому що такої практики немає;
Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня тому що товариство не випускало облiгацiй;
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутня тому що товариство не
випускало iншi цiннi папери;
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня тому що товариство не випускало
похiднi цiннi папери;
Iнформацiя придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду вiдсутня тому що
товариство не придбавало власнi акцiї протягом звiтного перiоду викуплених власних акцiй
немає;
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента вiдсутня тому що iншi цiннi папери (крiм акцiй) не випускалиь;
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка
розмiру статутного капiталу такого емiтента вiдсутня тому що, працiвники емiтента не
володiють акцiями емiтента у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу емiтента;
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами вiдсутня тому що
дивiденди у звiтному перiодi виплата дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не
здiйснювалась;
Iнформацiя про 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 вiдсутня тому що обмежень немає;
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, тому що Товариство не займається видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi;
Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою), вiдсутнiй тому що аудит
фiнансової звiтностi не проводився;
Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, яка наявна в емiтента вiдсутня тому що такої iнформацiї у емiтента немає;
Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб,
якi здiйснюють контроль над емiтентом вiдсутня тому що таких договорiв та/або правочинiв
немає;
Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi; iнформацiя щодо
посади корпоративного секретаря; iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi
мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення; iнформацiя про змiну
осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою,
меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; iнформацiя про змiну осiб, якi є
власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного
товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому
значенню пакета акцiй. iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв; звiт
про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва); iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинiв; iнформацiя вчинення значних правочинiв; iнформацiя про вчинення
правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; iнформацiя про осiб, заiнтересованих у
вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює
заiнтересованiсть; рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
вiдсутня тому що приватне акцiонерне товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй,

якого не здiйснено публiчну пропозицiю, не зобов'язано розкривати цю iнформацiю.
Iнформацiя, зазначена в пунктах 36-45 вiдсутня тому що товариство не випускало iпотечнi
облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.
В Рiчнiй iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк iнформацiя щодо простих iменних
акцiй ПРАТ "ЗАВОД САНТЕХНIЧНИХ ЗАГОТОВОК" наведена наведена на пiдставi данних
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.2020 (наданого ПАТ 'НДУ") без
даних, щодо
власникiв 1365565 штук простих iменних акцiй ПРАТ "ЗАВОД
САНТЕХНIЧНИХ ЗАГОТОВОК", якi оформленi Глобальним Сертифiкатом в Депозитарiї до
розподiлу за власниками, в результатi здiйснення процедури вiдновлення реєстру власникiв
iменних цiнних паперiв.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Завод сантехнiчних заготовок"
2. Скорочене найменування (за наявності)
ПРАТ "ЗАВОД САНТЕХНIЧНИХ ЗАГОТОВОК"
3. Дата проведення державної реєстрації
22.07.1994
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
397666,85
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)
20
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
22.22 - Виробництво тари з пластмас
22.21 - Виробництво плит, листiв, труб I профiлiв iз пластмас
28.14 - Виробництво iнших кранiв I клапанiв
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Фiлiя ПАТ "ПУМБ" м. Київ, МФО 334851
2) IBAN
UA233348510000000002600624128
3) поточний рахунок
UA233348510000000002600624128
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
немає, МФО немає
5) IBAN
немає
6) поточний рахунок
немає
12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЗСТЗ-НОВЕ ВИРОБНИЦТВО"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
39923833
4) Місцезнаходження
01024, м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМIКА БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 5
5) Опис
Форма участi: засновник. Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в
юридичнiй особi: 100,00%. Активи, наданi емiтенту у якостi внеску 3 706 868,00 грн. Права, що
належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою визначається статутом
ТОВ "ЗСТЗ-НОВЕ ВИРОБНИЦТВО" та чинним законодавством України.

17. Штрафні санкції щодо емітента
№ з/п
1

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
0460310411,
11.01.2020

Орган, який
наклав штрафну
санкцію

Вид стягнення

ДФС

штраф

Інформація про
виконання
не сплачено

Опис:
ППР №0460310411 вiд 11.01.20р.,ДФС, штраф на 175 197,22 грн., не сплачено, Судова справа
640/1842/20.
2

471170411,
04.05.2020

ДФС

штраф

не сплачено

Опис:
ППР №0471170411 вiд 04.05.20р.,ДФС, штраф на 208350,90 грн., не сплачено, Судова справа
640/16843/20.
3

0710740411,
30.07.2020

ДФС

штраф

не сплачено

Опис:
ППР №0710740411 вiд 30.07.20р.,ДФС, штраф на 237606,09 грн., не сплачено, Судова справа
640/19954/20.
4
108670417,
ДФС
штраф
не сплачено
03.12.2020
Опис:
ППР №108670417 вiд 03.12.20р.,ДФС, штраф на 195799,07 грн., не сплачено, Судова справа
640/33255/20.

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
ВАТ "Завод сантехнiчних заготовок" було створено в 1955 роцi на базi виробничих майстерень
ТРЕСТу "Київспецбуд "Головмiськбуду". Головною метою створення пiдприємства було
забезпечення потреб спиживачiв якiсними санiтарно -технiчними виробами. У 1992 роцi
пiдприємство було вiдокремлено вiд "Київмiськбуду" i ввiшло в Головкиївмiськбуду як
самостiйний пiдроздiл - Державне комунальне пiдприємство "Завод сантехнiчних заготовок". У
1993 роцi колектив пiдприємства працював в умовах оренди, як орендне пiдприємство - "Завод
сантехнiчних заготовок". У 1994 роцi було створено ВАТ "Завод сантехнiчних заготовок". У
2014 роцi ВАТ "Завод сантехнiчних заготовок" вийшов з лiквiдацiйної процедури у справi про
банкрутство. На рiчних загальних зборах акцiонерiв (протокол №1 вiд 10.06.2016р.) було
прийнято рiшення змiнити тип Товариства на Приватне акцiонерне товариство "Завод
сантехнiчних заготовок". У звiтному перiодi важливих подiй розвитку (в тому числi злиття,
подiлу, приєднання, перетворення, видiлу) на Товариствi не вiдбувалося.
Протягом звiтного 2019 року фактiв злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не було.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу: 20 осiб. Середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, працюючих за сумiсництвом: 2 особи. Чисельнiсть
працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 0 осiб. Фонд оплати
працi у 2020 роцi становив 1 994 тис. грн., Фонд оплати працi у 2020 роцi збiльшився вiдносно
2019 року на 1125 тис. грн у зв'язку зi збiльшенням оплати працi робочих мiсць.
Кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним
потребам емiтента, на пiдприємствi вiдсутня, проте працiвники при потребi направляються на
вiдповiднi курси.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третїх осїб в звїтному перїодї не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерськiй облїк пiдприємства ведеться згiдно з Законом України "Про бухгалтерський
облїк I фiнансову ЗВIТНIСТЬ в Українi".
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного
методу. Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу.
Амортизацiя нараховується протягом строку корисного використання об'єкта, встановленого
пiдприємством. Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв нараховується в першому мiсяцi
використання в розмiрi 100% їх вартостi. Оперативний облiк органiзований у мiсцях протягом
термiну використання.
Дебiторська заборгованiсть визначається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх
економiчних вигод.
Доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та включаються в звiт про фiнансовi
результати в тих перiодах, до яких вони вiдносяться.
Товарнi запаси оцiнюються за нижчою з двох величин: собiвартостi та чистої вартостi реалiзацiї.
Собiвартiсть запасiв при їх вибуттi визначається за методом iдентифiкованої собiвартостi
вiдповiдної одиницi запасiв. Чиста реалiзацiйна вартiсть - це оцiночна продажна цiна в процесi
звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням оцiночних витрат на здiйснення доробки, а
також оцiночних затрат, необхiдних для здiйснення реалiзацiї. Вартiсть готової продукцiї та
незавершеного виробництва включає пропорцiйну частку накладних виробничих витрат,
виходячи зi звичайної виробничої потужностi, за виключенням витрат на позики. Запаси
перiодично переглядаються зi створенням резервiв пiд зiпсованi, надлишковi та застарiлi запаси.
Фiнансовi iнвестицiї вiдображаються за собiвартiстю.

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
Товариство надає послуги з оренди виробничих примiщень, обладнання, автомобiлiв.
Товариство не займається виробничою дiяльнiстю, тому iнформацiя про обсяги виробництва (у
натуральному та грошовому виразi), середньореалiзацiйнi цiни вiдсутня. Сума виручки 22274,00 тис.грн. Загальна сума експорту-0.Частка експорту в загальному обсязi продажiв0%.До найбiльш перспективних видiв послуг, що надає емiтент вiдносяться надання послуг з
оренди примiщень.Залежностi вiд сезонних змiн немає.Основнi ринки збуту: м. Київ. Основнi
клiєнти: ТОВ "САН-КОМ, ТОВ "ТЕПЛОЕНЕРГОСЕРВГС" та iн. Основними ризиками в
дiяльностi Товариства є полiтична та економiчна нестабiльнiсть; змiни законодавства та
оподаткування; iнфляцiйнi процеси в економiцi України. Заходи емiтента щодо захисту своєї
дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту: збiльшення наданих послуг по
орендi.Канали збуту й методи продажу, якi використовує Товариство: варiювання цiнової
полiтики, розширення рекламних заходiв щодо послуг емiтента. Товариство не займається
виробничою дiяльнiстю, тому iнформацiя про джерела сировини їх доступнiсть та динамiку цiн
вiдсутня. Становище на ринку стабiльне. Новi технологiї та новi товари не
впроваджуються.Конкуренцiя в галузi середня. Перспективнi плани розвитку емiтента: якiсне
надання послуг по орендi.Товариство не займається виробничою дiяльнiстю, тому iнформацiя
про кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв вiдсутня.Дiяльнiсть
товариства здiйснюється на територiї України, всi 100% загальної суми доходiв в 2020 р.
отримано на Українi.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Придбання активiв за 2013-2018 - 390642,46 грн., з них значнi:
Котел водогрiйний 1250 Квт з димососом - 86833.34 грн.
Пульт управлiння мод. ОПР-14 - 223500.00 грн.
Вiдчуження активiв за 2013-2018 - 15028164,29 грн., з них значнi:
ЛШШ ВИГОТ.ПОЛШРОП.ТРУБ Ф75-225 -439944,25
МАШИНА ЗАЛИВНА ПУРОМАТ 150 - 467798,71
ВЕРСТАТ ВИГОТ.КРУГЛИХ ПОВIТРЯНОВОДНИХ ТРУБ -530627,06
ЛШШ ВИГОТ.ПОШЕТ.ТРУБ Ф160-560 - 655346,83
МАШИНА ЗАЛИВНА ПУРОМАТ 300П - 752765,04
ЛШШ ВИГОТ.ПОШЕТ.ТРУБ Ф160-560 -896379,01

ЛЩШ ВИГОТ.ПОШЕТ.ТРУБ Ф630-1250 - 1699470,54
Основнi придбання активiв в 2019р.:
КРАН ОПОРНИЙ ЕЛ.ОДНОБАЛКОВ.3т. - 95 833,33 грн;
КРАН ПIДВЕСНИЙ ЕЛ.ОДНОБАЛКОВ.5т (естакада) - 115 833,34 грн.;
КРАН ЕЛ.МОСТОВИЙ 10т - 130 000,00 грн.;
КРАН ОПОРНИЙ ЕЛ.ОДНОБАЛКОВ.5т-101 666,67 грн.;
КРАН ПIДВIСНИЙ ЕЛ. ОДНОБАЛОЧ. 2Т-85 833,33 грн.
Основних вiдчуджень активiв в 2019р. не було.
Основних вiдчуджень активiв в 2020р. не було.
Значних iнвестицiй або придбань товариство не планує.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби, виробничi потужностi та обладнання використовуються шляхом надання їх в
оренду.Значних правочинiв щодо основних засобiв Товариства протягом звiтного перiоду не
здiйснювалось.Ступiнь використання обладнання: 100%.Спосiб утримання активiв,
мiсцезнаходження основних засобiв: утримуються в належному порядку за мiсцезнаходженням
товариства та його замовникiв пiд час виконання робiт. Утримання активiв здiйснюється за
власнi кошти Товариства.Екологiчнi питання на використаннi активiв пiдприємства не
позначаються.Товариство не займається виробничою дiяльнiстю, тому iнформацiя про
виробничi потужностi вiдсутня. Планiв капiтального будiвництва, розширення або
удосконалення основних засобiв немає.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
На дiяльнiсть Товариства впливає пiдвищення ставок податкiв та зборiв.
Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень висока.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансування Товариства вiдбувається за рахунок доходу вiд надання в оренду будiвель та
iнших основних засобiв дочiрньому пiдприємству та стороннiм органiзацiям.Фахiвцi емiтента не
здiйснювали оцiнку можливих шляхiв покращення лiквiдностi. Робочого капiталу достатньо для
поточних потреб.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв), на кiнець звiтного перiоду немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Товариство має намiр продовжувати програму модернiзацiї власних основних засобiв. Ця
програма дасть можливiсть залучити бiльше стороннiх органiзацiй-орендарiв, що призведе до
полiпшення фiнансового стану Товариства. Iстотнi фактори, якi можуть впливати на дiяльнiсть
емiтента в майбутньому: полiтична та економiчна ситуацiя в країнi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiджень та розробок пiдприємство не проводило.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Iншою iнформацiєю, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та
результатiв дiяльностi пiдприємства, Товариство не володiє.Iнформацiї про результати та аналiз
господарювання емiтента за останнi три роки у формi аналiтичної довiдки в довiльнiй формi
немає.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Загальнi збори
акцiонерiв
Наглядова рада

колегiальний орган

Директор
Ревiзор

одноосiбний виконавчий орган
одноосiбний орган

Структура

Персональний склад

акцiонери

акцiонери згiдно реєстру власникiв
iменних цiнних паперiв
Голова Наглядової ради: Семенюк
Володимир Володимирович.
Члени Наглядової ради: Брусов Олексiй
Iллiч, Плачкова Олеся Вiкторiвна.
Венжик Сергiй Юрiйович
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiсьтю "Теплоенергосервiс"

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

1

2

3

4

Директор

Венжик Сергiй Юрiйович

1987

1

2

3

4

Освіта
5
Вища, Нацiональний
технiчний
унiверситет "КПI"

Стаж
роботи
(років)
6
13

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7
ВАТ "Завод сантехнiчних
заготовок", 05503272, Голова
правлiння

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8
15.07.2016,
До
переобрання

Опис:
Розмiр виплаченої винагороди в 2020 роцi становить 491110,72 грн. В натуральнiй формi винагороди не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 13 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi обiймала особа
протягом останнiх п"яти рокiв: електрослюсар, з ремонту АЗВiА електростанцiй, майстер з ремонту устаткування I групи, голова правлiння.
Одночасно обiймає посаду менеджера з адмiнiстративної дiяльностi ТОВ "САН-КОМ" (35557039), 03062, м. Київ, вул. Екскаваторна, 24.
Товариство з обмеженою
03.11.2016, на
Ревiзор
вiдповiдальнiсьтю
.
., .
5 рокiв
"Теплоенергосервiс"
Опис:
Розмiр виплаченої винагороди в 2020 роцi становить 29076,67 грн. В натуральнiй формi винагороди не було.
Вища, Нацiональний
технiчний
унiверситет України
"Київськiй
Голова Наглядової ради
Семенюк Володимир
28.12.2019, на
1942
полiтехнiчний
49
., ,, Пенсiонер
(акцiонер)
Володимирович
3 роки
iнститут",
спецiальнiсть iнженертеплоенергетик
Опис:
Розмiр виплаченої винагороди в 2020 роцi становить 23406,72 грн. В натуральнiй формi винагороди не було.
Посадова особа не є: незалежним директором, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв. Посадова особа є акцiонером товариства.
Непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи 49 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа
протягом останнiх п"яти рокiв: пенсiонер.Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
Член Наглядової ради
(акцiонер)
Опис:

Брусов Олексiй Iллiч

1971

Вища

22

ТОВ "Корпоративнi рiшення
ЛТД", 32552970, директор

18.04.2019, на
3 роки

Розмiр виплаченої винагороди в 2020 роцi становить 17555,04 грн. В натуральнiй формi винагороди не було.
Посадова особа не є: незалежним директором, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв. Посадова особа є акцiонером товариства.
Непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи 22 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа
протягом останнiх п"яти рокiв: директор, Голова комiсiї з припинення шляхом перетворення.Одночасно обiймає посаду директора ТОВ
"Корпоративнi рiшення ЛТД" (32552970) (01013, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4); директора ТОВ "Юридична фiрма "Арка"
(31808566), (01013, м. Київ, вул. Промислова, 4): директора ТОВ "Теплоенергосервiс"( 24260444), (01024, м. Київ, вул. Круглоунiверситетська,
11/19); директора ТОВ "Селектив" (34294305 ),(04071, м. Київ, пров. Електрикiв, 15).
Член Наглядової ради
(представник
акцiонера)
5

Плачкова Олеся Вiкторiвна

1981

Вища

16

Громадська спiлка
"Всеукраїнська Енергетична
Асамблея", 39018240,
Юрисконсульт

23.03.2020, на
3 роки

Опис:
Розмiр виплаченої винагороди в 2020 роцi становить 11703,36 грн. В натуральнiй формi винагороди не було.
Посадова особа не є: незалежним директором, представником групи акцiонерiв, акцiонером товариства. Посадова особа є представником
акцiонера,Непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: головний юрисконсульт,
юрисконсульт.
Одночасно обiймає посаду Члена Наглядової ради ПРАТ "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" (00131328), 04071, м. Київ, провулок Електрикiв, 15

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
1
Директор
Ревiзор
Голова Наглядової ради
(акцiонер)
Член Наглядової ради
(акцiонер)
Член Наглядової ради
(представник акцiонера)

3
0
6 564 807

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
4
0
82,541541

1 001

0,012585

1 001

0

Брусов Олексiй Iллiч

1

0,000012

1

0

Плачкова Олеся Вiкторiвна

0

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
2
Венжик Сергiй Юрiйович
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiсьтю
"Теплоенергосервiс"
Семенюк Володимир Володимирович

Кількість
акцій
(шт.)

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані іменні

5
0
6 564 807

6
0
0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Модернiзацiя власних основних засобiв, залучення нових орендарiв з метою полiпшення
фiнансового стану Товариства.
2. Інформація про розвиток емітента
Приватне акцiонерне товариство "Завод сантехнiчних заготовок" (надалi - Товариство) є
юридичною особою вiдповiдно до законодавства України, створене внаслiдок прийняття
рiшення засновниками Вiдкритого акцiонерного товариства "Завод сантехнiчних заготовок"
(протокол вiд 26 квiтня 2008 року), яке 10.06.2016 року змiнило свою назву на Приватне
акцiонерне товариство "Завод сантехнiчних заготовок" вiдповiдно до вимог Закону України
"Про акцiонернi товариства".
ВАТ "Завод сантехнiчних заготовок" засновано згiдно з рiшенням засновникiв вiд 17.06.1994
року (надалi - Установчий договiр) шляхом перетворення орендного пiдприємства "Завод
сантехнiчних заготовок" у Вiдкрите акцiонерне товариство "Завод сантехнiчних заготовок"
вiдповiдно до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про приватизацiю цiлiсних майнових
комплексiв державних пiдприємств та їх структурних пiдроздiлiв, зданих в оренду".
Засновниками Товариства є фiзичнi особи, якi станом на 01 сiчня 1994 р. були членами
органiзацiї орендарiв та пiдписали Установчий договiр про створення ВАТ "Завод сантехнiчних
заготовок".
Товариство є правонаступником всiх прав та обов'язкiв орендного пiдприємства "Завод
сантехнiчних заготовок" та Вiдкритого акцiонерного товариства "Завод сантехнiчних заготовок".
Учасниками (акцiонерами) Товариства є фiзичнi особи та юридичнi особи рiзних форм
власностi, якi придбали право власностi на акцiї Товариства.
Будiвлi та примiщення Товариства на 80% заповненi орендарями.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
В звiтному перiодi укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних
паперiв емiтентом не було.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
В звiтному перiодi укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних
паперiв емiтентом не було.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
В звiтному перiодi укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних
паперiв емiтентом не було.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
власного кодексу корпоративного управлiння немає
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
емiтент не вирiшував добровiльно застосувавати iншi кодекси корпоративного управлiння
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги 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
власного кодексу корпоративного управлiння немає, емiтент не вирiшував добровiльно
застосувавати iншi кодекси корпоративного управлiння
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

річні
X

позачергові

24.04.2020
Дата проведення
87,1608
Кворум зборів
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
Опис
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв.
2. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк
та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його
розгляду.
4. Звiт ревiзора за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Затвердження
висновку ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
у 2019 роцi.
5. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2019 рiк.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства.
7. Встановлення розмiру винагороди членiв Наглядової ради Товариства на 2020 рiк.
8. Встановлення розмiру винагороди Ревiзора Товариства на 2020 рiк.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй не було.
Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рiшень:
1.Обрати на строк до завершення загальних зборiв акцiонерiв лiчильну комiсiю у складi
Голови лiчильної комiсiї Мiгулько Ольги Олександрiвни, члена лiчильної комiсiї Шаук
Ольги Iванiвни.
2.Затвердити звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2019 рiк.
3.Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк.
4.Затвердити звiт ревiзора Товариства за 2019 рiк та висновок ревiзора за результатами
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2019 роцi.
5.Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2019 рiк.
6.Прибуток, отриманий Товариством у 2019 роцi, у розмiрi 4278 тис. грн. направити на
покриття збиткiв, отриманих в попереднiх роках.
7.1) Затвердити кошторис на виплату винагороди членам Наглядової ради Товариства на
2020 рiк 2) Директору Товариства забезпечити включення витрат, передбачених пунктом 1
цього рiшення, у фiнансовi плани (бюджети) Товариства.
8.1) Затвердити кошторис на виплату винагороди Ревiзору Товариства на 2020 рiк.2)
Директору Товариства забезпечити включення витрат, передбачених пунктом 1 цього

рiшення, у фiнансовi плани (бюджети) Товариства.
Всi рiшення з питань порядку денного були прийнятi 5734153 голосами, що становить 100
% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих акцiй з вiдповiдних питань.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (зазначити)
Iншi органи не здiйснювали реєстрацiю акцiонерiв.
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити)
Бюлетенями для голосування.
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (зазначити)
Позачерговi збори у звiтному роцi не скликались.

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Так
Ні
X
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Ні
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно позачерговi загальнi збори
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій
в звiтному роцi не
товариства
скликались
позачерговi загальнi збори
Інше (зазначити)
в звiтному роцi не
скликались
У разі скликання, але непроведення річних
(чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

скликаних, але не проведенних рiчних
(чергових) загальних зборiв в звiтному роцi не
було.

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

скликаних, але не проведенних позачергових
загальних зборiв в звiтному роцi не було.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Залежний член
наглядової ради
Семенюк Володимир Володимирович
X
Функціональні обов'язки Iнформацiя про функцiональнi обов'язки члена наглядової ради
вiдсутня, тому що iнформацiя про дiяльнiсть наглядової ради
члена наглядової ради
приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Брусов Олексiй Iллiч
X
Функціональні обов'язки Iнформацiя про функцiональнi обов'язки члена наглядової ради
вiдсутня, тому що iнформацiя про дiяльнiсть наглядової ради
члена наглядової ради
приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Плачкова Олеся Вiкторiвна
X
Функціональні обов'язки Iнформацiя про функцiональнi обов'язки члена наглядової ради
вiдсутня, тому що iнформацiя про дiяльнiсть наглядової ради
члена наглядової ради
приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Персональний склад наглядової ради

Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис
прийнятих на них
рішень; процедури, що
застосовуються при

Незалежний член
наглядової ради

В звiтному роцi було проведено 5 засiдань наглядової ради.
Загальний опис прийнятих рiшень: затвердити рiчну iнформацiя
емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт) за 2019 рiк; органiзацiйнi
питання скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв.
Iнформацiя про процедури, що застосовуються при прийняттi
наглядовою радою рiшень; визначення, як дiяльнiсть наглядової

прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

ради зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi
товариства вiдсутня, тому що iнформацiя про дiяльнiсть
наглядової ради приватними акцiонерними товариствами не
розкривається.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

З питань аудиту

X

З питань призначень

X

З винагород

X

Інше (зазначити)

Персональний склад
комітетів
Комiтети у складi
Наглядової ради не
створювались.
Комiтети у складi
Наглядової ради не
створювались.
Комiтети у складi
Наглядової ради не
створювались.

Комiтети у складi Наглядової ради
не створювались. оцiнка роботи
комiтетiв не проводилась.

Комiтети у складi Наглядової ради не створювались.
Чи проведені засідання
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них
рішень
У разі проведення оцінки Комiтети у складi Наглядової ради не створювались.
роботи комітетів
зазначається інформація
щодо їх компетентності
та ефективності
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Iнформацiя про дiяльнiсть наглядової ради та оцiнка її роботи
Оцінка роботи
приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
наглядової ради
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)
X

Членом наглядової ради акцiонерного товариства може бути
лише фiзична особа. До складу наглядової ради обираються
акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси
(представники акцiонерiв). Членом Наглядової ради не може
бути особа, яка одночасно є членом Виконавчого органу
Товариства та/або Ревiзором Товариства.
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
X
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
X
або не було обрано нового члена
Новий член наглядової ради самостiйно ознайомився зi змiстом
Інше (зазначити)
внутрiшнiх документiв акцiонерного товариства.
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)
Винагорода є фiксованою сумою.

Так
X

Ні
X
X
X

Склад виконавчого органу
Персональний
склад
виконавчого
органу
Директор Венжик Сергiй
Юрiйович.
Одноособовий
Виконавчий
орган.

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Функцiональнi обов'язки директора: розробляє та надає на розгляд й
затвердження Наглядовiй радi Товариства ключовi технiко-економiчнi
показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi
плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани
Товариства, готує та надає звiти про їх виконання; забезпечує виконання
затверджених Наглядовою радою Товариства ключових технiкоекономiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнеспланiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та
перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, iнших планiв Товариства,
реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику
Товариства; виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та
рiшення Наглядової ради Товариства, звiтує про їх виконання; на вимогу
Наглядової ради Товариства готує та надає звiти з окремих питань своєї

дiяльностi; за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рiшення
про напрямки та порядок використання коштiв фондiв Товариства (крiм
фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;
розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи
Товариства, за винятком внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження
яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
та/або Наглядової ради Товариства; виконує рiшення Наглядової ради
Товариства про скликання та проведення Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства вiдповiдно до положень чинного законодавства України та
Статуту. Надає пропозицiї Наглядовiй радi Товариства щодо скликання
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та доповнення порядку денного
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та проектiв рiшень Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства; приймає рiшення про прийняття на роботу в
Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, а також вирiшує
iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства; приймає
рiшення про заохочення та накладення стягнень на працiвникiв Товариства;
органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi Товариства
пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни. за
погодженням iз Наглядовою радою призначає та звiльняє керiвникiв
дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених
пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних
структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства; приймає рiшення
щодо порядку використання прав Товариства, якi надаються акцiями або
iншими корпоративними правами iнших юридичних осiб, у тому числi
дочiрнiх пiдприємств, та право власностi на якi належить Товариству, в тому
числi надання довiреностi представнику Товариства на участь у роботi
органiв управлiння вищевказаних юридичних осiб та голосування з будьяких питань, якi вирiшуються тими органами управлiння, в роботi яких
приймає участь Товариство; визначає умови оплати працi керiвникiв
дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених
пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних
структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства; приймає рiшення
про притягнення до майнової або дисциплiнарної вiдповiдальностi
керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших
вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та
функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства;
самостiйно приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання
(укладання) договорiв (угод, контрактiв), за винятком тих, на вчинення яких
вiдповiдно до Статуту потрiбно одержати обов'язкове рiшення Загальних
зборiв акцiонерiв або рiшення (дозвiл) Наглядової ради Товариства на їх
здiйснення; виступає вiд iменi власникiв Товариства як уповноважений
орган при розглядi та врегулюваннi трудових спорiв з працiвниками
Товариства; пiсля отримання дозволу Наглядової ради Товариства здiйснює
вiдчуження нерухомого майна Товариства та об'єктiв незавершеного
будiвництва Товариства; органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення
Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, щодо розмiщення яких було
прийнято рiшення Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства; пiсля отримання дозволу Наглядової ради
Товариства органiзовує та здiйснює дiї щодо створення (участi у створеннi)
iнших юридичних осiб (в тому числi - дочiрнiх пiдприємств), а також про
вихiд з них, участь (вступ, вихiд або заснування) Товариства в асоцiацiях,

концернах, корпорацiях, консорцiумах та iнших об'єднаннях; пiсля
отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо
вiдчуження та/або придбання, набуття у власнiсть iншим способом будьяких корпоративних прав iнших юридичних осiб; визначає умови
колективного договору iз трудовим колективом Товариства; укладає та
виконує вiд iменi Товариства колективний договiр iз трудовим колективом
Товариства, несе вiдповiдальнiсть за виконання його умов; визначає та
впроваджує облiкову полiтику Товариства. Приймає рiшення щодо
органiзацiї та ведення бухгалтерського та фiнансового облiку у Товариствi,
несе вiдповiдальнiсть за належну органiзацiю бухгалтерського облiку та
забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у
первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i
звiтностi; приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в
Товариствi; в межах своєї компетенцiї видає довiреностi вiд iменi
Товариства iншим особам представляти iнтереси, захищати права та
iнтереси Товариства перед третiми особами, вчиняти правочини,
пiдписувати договори (угоди, контракти) та iншi документи, в тому числi й
тi, рiшення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження)
яких прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства та/або
Наглядовою радою Товариства; розробляє Положення про склад, обсяг та
порядок захисту вiдомостей, що становлять службову, комерцiйну таємницю
та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, розробляє Положення про
iнформацiйну полiтику Товариства, Положення про фiлiї, вiддiлення та
представництва Товариства. Розробляє статути дочiрнiх пiдприємств та
надає їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства; затверджує iнструкцiї
та положення про виробничi структурнi пiдроздiли та функцiональнi
структурнi пiдроздiли Товариства, затверджує штатний розклад Товариства;
приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед
контрагентами i третiми особами; приймає рiшення щодо ефективного
використання активiв Товариства; приймає рiшення щодо використання
прибутку Товариства в розмiрах i на цiлi, передбаченi планом (бюджетом)
Товариства, затвердженим Наглядовою радою Товариства; звiтує перед
Наглядовою радою Товариства в строки i по формах, якi затверджено
вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради Товариства; приймає рiшення з
питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах
компетенцiї, передбаченої Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств.
Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них
рішень; інформація про
результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як
діяльність виконавчого
органу зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого
органу, порядок прийняття рiшень та загальний опис прийнятих
на них рiшень вiдсутня, тому що колегiальний виконавчий орган
не створений, засiдання виконавчого органу не проводяться.
Директор - одноосiбний виконавчий орган товариства, вправi без
довiреностi дiяти вiд iменi товариства, в тому числi представляти
його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати
накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма
працiвниками товариства.
Iнформацiя про результати роботи виконавчого органу;
визначення, як дiяльнiсть виконавчого органу зумовила змiни у
фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства приватними
акцiонерними товариствами не розкривається.

Оцінка роботи
виконавчого органу

Iнформацiя про дiяльнiсть виконавчого органу, в якiй
вiдображається оцiнка його роботи, а саме: дiяльностi
виконавчого органу; складу (у разi якщо виконавчий орган
емiтента - колегiальний); компетентностi та ефективностi
виконавчого органу приватними акцiонерними товариствами не
розкриваеться.

Примітки
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю
та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi
внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи,
як:
1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);
2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);
3) ревiзiя, аудит (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка
дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування
персоналу, пiдтвердження i простежування).
Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в процесi
управлiння Товариством.
Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Фiнансовi ризики
постiйно виникають в процесi звичайної дiяльностi Товариства.
Основнi ризики в дiяльностi емiтента:
- нестабiльнiсть законодавчої бази;- можливi змiни в оподаткуваннi та кредитно-фiнансовiй
полiтицi держави; - погiршення загальної економiчної ситуацiї в Українi;- загальне падiння
платоспроможного попиту та цiн на ринку оренди нерухомостi. Заходи емiтента щодо
зменшення ризикiв захисту дiяльностi: постiйний монiторинг українського законодавства,
дослiдження ринку, варiювання цiнової полiтики, постiйний пошук орендарiв.
Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено.
Керiвництво приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та
застосовуючи наявнi ресурси.
Наглядова рада забезпечує функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього
контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння та Товариства. Для проведення
перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, Наглядова рада може обирати
незалежного аудитора.
Ревiзор забезпечує контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.
Система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю,
запровадженi керiвництвом пiдприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в
межах можливого) стабiльногоi ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання
внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiональне використання активiв
пiдприємства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй, помилок, точнiсть i повнота
бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено
посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не належить
Загальн
Виконав
до
і збори Наглядов
чий
компетенції
акціоне
а рада
орган
жодного
рів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
так
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнестак
ні
ні
ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
так
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
ні
ні
ні
так
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
ні
так
ні
так
виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію
так
ні
ні
так
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
так
ні
ні
ні
конфлікт інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) 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) так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду

Так
X

Ні
X

Положення про виконавчий орган
X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
Інше (запишіть)
Статут та iншi органiзацiйнi, фiнансовi, розпорядчi документи.
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється
в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних
Документи
Національної
надаються
Копії
Інформація
комісії з цінних
для
докуме розміщуєтьс
Інформація
Інформація про
паперів та
ознайомлен
нтів
я на
розповсюдж
діяльність
фондового ринку
ня
надают
власному
ується на
акціонерного
про ринок
безпосередн ься на
веб-сайті
загальних
товариства
цінних паперів
ьо в
запит акціонерног
зборах
або через особу, акціонерно акціоне
о
яка провадить
му
ра
товариства
діяльність з
товаристві
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
так
ні
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та більше
ні
ні
ні
ні
так
відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
так
ні
так
так
так
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
ні
ні
так
так
так
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
ні
ні
ні
ні
так
акціонерного
товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Рiшення про обрання аудитора для "Звiту незалежного аудитора за
результатами виконання завдання з надання впевненостi щодо
Інше (зазначити)
iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння" прийняв
директор С.Ю.Венжик.
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та
X
більше 10 відсотками голосуючих акцій
Ревiзiйна комiсiя не створена.Ревiзор - Товариство з обмеженою
Інше (зазначити)
вiдповiдальнiстю "Теплоенергосервiс"
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
"Теплоенергосервiс"

24260444

82,541541

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
7 953 337

Опис

Кількість акцій
з обмеженнями
1 374 516

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження
12.10.2014

Обмеження голосування акцiонерiв
на загальних зборах вiдповiдно до
вимог пункту 10 роздiлу VI Закону
України "Про депозитарну систему
України" (8951 акцiй).
Цiннi папери, оформленi
Глобальним Сертифiкатом в
Депозитарiї до розподiлу за
власниками, в результатi здiйснення
процедури вiдновлення реєстру
власникiв iменних цiнних паперiв
(1365565 акцiй).
Обмеження голосування акцiонерiв на загальних зборах вiдповiдно до
вимог пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему
України" (8951 акцiй).
Цiннi папери, оформленi Глобальним Сертифiкатом в Депозитарiї до
розподiлу за власниками, в результатi здiйснення процедури вiдновлення
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв (1365565 акцiй).

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Директор. На посаду Директора Товариства обирається особа, яка має необхiдну професiйну
квалiфiкацiю та досвiд керiвної роботи. Кандидати на посаду Директора Товариства повиннi
вiдповiдати наступним вимогам: мати вищу освiту, мати досвiд роботи на керiвних посадах не
менш 3 (трьох) рокiв, не бути членом Наглядової ради Товариства або Ревiзором Товариства.
Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду Директора Товариства
визначається рiшенням Наглядової ради Товариства. У випадку закiнчення строку на який особа
була обрана на посаду Директора Товариства i не прийняття Наглядовою радою Товариства
рiшення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функцiї, а також
нести обов'язки Директора Товариства до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства
рiшення про вiдкликання (звiльнення) особи з посади Директора Товариства та/або обрання
(призначення) особи на посаду Директора Товариства. Обрання та вiдкликання (в тому числi
дострокове) особи на посаду Директора Товариства здiйснюється за рiшенням Наглядової ради
Товариства. Прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про обрання особи на посаду
Директора Товариства є пiдставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду
трудового договору (контракту) iз Товариством. Посадовi повноваження особи, обраної на
посаду Директора Товариства, дiйснi з моменту її обрання, якщо iнше не встановлено у
вiдповiдному рiшеннi Наглядової ради Товариства. Повноваження особи, яка була обрана на
посаду Директора Товариства припиняються в момент прийняття Наглядовою радою
Товариства рiшення про вiдкликання особи з посади Директора Товариства, якщо iнше не

встановлено у вiдповiдному рiшеннi Наглядової ради Товариства. Наслiдком прийняття
Наглядовою радою Товариства рiшення про вiдкликання особи з посади Директора Товариства є
припинення посадових повноважень такої особи, розiрвання з нею трудового договору
(контракту) та припинення трудових вiдносин iз Товариством. Рiшення про вiдкликання (в тому
числi дострокове) особи з посади Директора Товариства приймається Наглядовою радою
Товариства одночасно з прийняттям рiшення про призначення iншої (або тiєї ж) особи на посаду
Директора Товариства, або особи, яка буде тимчасово виконувати повноваження Директора
Товариства. Повноваження особи, обраної на посаду Директора Товариства припиняються
достроково у разi: прийняття Наглядовою радою рiшення про вiдкликання (в тому числi
дострокове вiдкликання) особи з посади Директора Товариства; складання повноважень за
особистою заявою особи, обраної на посаду Директора Товариства, за умови письмового
повiдомлення про це Наглядової ради Товариства не менш нiж за 14 днiв; неможливостi
виконання особою обов'язкiв та здiйснення повноважень Директора Товариства за станом
здоров'я; в разi набрання законної сили вироку чи рiшення суду, яким особу засуджено до
покарання, що виключає можливiсть виконання нею обов'язкiв та здiйснення повноважень
Директора Товариства; в разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно
вiдсутнiм, померлим особи, яка була обрана на посаду Директора Товариства. на пiдставах
додатково визначених у трудовому договорi (контрактi) Товариства iз особою, обраною на
посаду Директора Товариства.
Наглядова рада. Склад Наглядової ради обирається строком на 3 (три ) роки. У випадку
закiнчення цього строку, члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження до
обрання Загальними зборами акцiонерiв Товариства нового складу Наглядової ради Товариства.
Повноваження члена Наглядової ради Товариства дiйснi з моменту обрання особи в члени
Наглядової ради Товариства за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якщо iнше не
встановлено у рiшеннi Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.Обрання та вiдкликання членiв
Наглядової ради Товариства вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства. Членом наглядової ради акцiонерного товариства може бути лише фiзична особа.
До складу наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси
(представники акцiонерiв). Порядок дiяльностi представника акцiонера у Наглядовiй радi
визначається самим акцiонером. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є
членом Виконавчого органу Товариства та/або Ревiзором Товариства. Кандидатури для обрання
в члени Наглядової ради Товариства висуваються акцiонерами Товариства та/або їх
повноважними представниками. Не заборонено самовисунення акцiонера Товариства та/або
його представника у кандидати в члени Наглядової ради Товариства. Одна й та сама особа може
обиратися до складу Наглядової ради Товариства неодноразово. Обрання членiв Наглядової
ради Товариства на Загальних зборах акцiонерiв Товариства здiйснюється шляхом голосування
щодо кожного кандидата окремо. Обраним до складу Наглядової ради Товариства вважається
кандидат, за якого вiддана проста бiльшiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних зборах акцiонерiв Товариства. Члени Наглядової ради Товариства вважаються
обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання
повного кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства, визначеного Статутом, або, у
виключних випадках, за умови обрання бiльшостi членiв вiд повного кiлькiсного складу
Наглядової ради Товариства. Рiшення про вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства
може бути прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства тiльки у вiдношеннi всiх членiв
Наглядової ради Товариства (вiдповiдного складу). Рiшення приймається простою бiльшiстю
голосiв акцiонерiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв Товариства. За рiшенням Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства повноваження вiдповiдного складу членiв Наглядової ради
Товариства можуть бути достроково припиненi у будь-який час. Рiшення про дострокове
припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства може бути прийняте Загальними
зборами акцiонерiв Товариства тiльки у вiдношеннi всiх членiв Наглядової ради Товариства.
Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради Товариства становить менше нiж 2 (двох) членiв,

Наглядовою радою Товариства мають бути термiново скликанi Загальнi збори акцiонерiв
Товариства для переобрання членiв Наглядової ради Товариства. Будь-який член Наглядової
Ради Товариства може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної
iнiцiативи, повiдомивши письмово про таке рiшення Наглядову раду Товариства не менш нiж за
14 днiв до дати складання повноважень. Повноваження члена Наглядової ради припиняються у
випадках фiзичної неможливостi виконання обов'язкiв, визнання його недiєздатним, обмежено
дiєздатним, померлим, безвiсно вiдсутнiм, а також набрання законної сили вироком чи рiшенням
суду, яким його засуджено до покарання, що виключає виконання обов'язкiв члена Наглядової
ради Товариства. У вказаних випадках повноваження члена Наглядової ради припиняються без
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв з одночасним припиненням договору мiж Товариством та
таким членом Наглядової ради Товариства. Повноваження члена Наглядової ради Товариства,
який є представником акцiонера припиняються також у разi отримання Товариством письмового
повiдомлення про замiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера. У такому разi,
повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової
ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд
акцiонера (акцiонерiв), представником якого (яких) є вiдповiдний член Наглядової ради. Член
Наглядової ради, який є представником акцiонера або групи акцiонерiв, може бути замiнений
таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.
Голова Наглядової ради Товариства та Секретар Наглядової ради Товариства обираються та
вiдкликаються членами Наглядової ради Товариства на засiданнi Наглядової ради Товариства iз
числа обраних Загальними зборами акцiонерiв Товариства членiв Наглядової ради Товариства.
Такi рiшення приймаються на засiданнi Наглядової ради Товариства не менш як двома голосами
присутнiх на засiданнi членiв Наглядової ради Товариства. Головою Наглядової ради
Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був
Директором Товариства.
Ревiзор. Ревiзор обирається шляхом голосування щодо кожного кандидата окремо з числа
фiзичних осiб або з числа юридичних осiб - акцiонерiв Товариства термiном на 5 (п'ять) рокiв. З
Ревiзором Товариства укладається цивiльно-правовий договiр. Повноваження Ревiзора
Товариства дiйснi з моменту обрання особи на посаду Ревiзора Товариства за рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якщо iнше не встановлено у рiшеннi Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства. Дiя договору мiж Товариством та Ревiзором Товариства припиняється у
разi припинення повноважень Ревiзора Товариства або у разi прийняття Загальними зборами
акцiонерiв Товариства рiшення про вiдкликання (в тому числi дострокового) Ревiзора
Товариства, якщо iнше не встановлено рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Одна
й та сама особа може обиратися на посаду Ревiзора Товариства необмежену кiлькiсть разiв. Не
можуть бути Ревiзором Товариства: член Наглядової ради; члени Виконавчого органу
Товариства; особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; члени iнших органiв Товариства,
корпоративний Секретар Товариства.
У випадку закiнчення строку повноважень Ревiзора Товариства, вiн виконує свої обов'язки до
обрання Загальними зборами акцiонерiв Товариства нового Ревiзора Товариства.Обрання та
вiдкликання Ревiзора Товариства вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства. Кандидатури для обрання на посаду Ревiзора Товариства висуваються
акцiонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено
самовисунення акцiонера Товариства та/або його представника у кандидати на посаду Ревiзора
Товариства. Обрання Ревiзора Товариства на Загальних зборах акцiонерiв Товариства
здiйснюється шляхом кумулятивного голосування, вiдповiдно до якого одночасно проводиться
голосування з обрання по всiх кандидатах на посаду Ревiзора Товариства, при цьому кожний
акцiонер має право вiддати належнi йому голоси повнiстю за одного кандидата або розподiлити
їх мiж кiлькома кандидатами. Обраним на посаду Ревiзора Товариства вважається кандидат, за
якого було вiддано найбiльшу кiлькiсть кумулятивних голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими
кандидатами. При пiдрахунку кумулятивних голосiв вiдданих за кандидатiв на посаду Ревiзора

Товариства мають значення та пiдлягають урахуванню тiльки кумулятивнi голоси, вiдданi за
вiдповiдного кандидата. Рiшення про вiдкликання Ревiзора Товариства приймається простою
бiльшiстю голосiв акцiонерiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв Товариства. За рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства повноваження вiдповiдного Ревiзора Товариства може
бути достроково припиненi у будь-який час.
9) повноваження посадових осіб емітента
Директор. До компетенцiї Директора Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з
керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, що охоплює юридичнi та фактичнi дiї, якi
здiйснюються у внутрiшнiй та зовнiшнiй сферi дiяльностi Товариства, крiм питань та дiй, що
належать до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради
Товариства, в тому числi i виключної компетенцiї цих органiв. Директор Товариства
представляє iнтереси Товариства перед юридичними та фiзичними особами, державою,
державними та громадськими установами, органами й органiзацiями, вчиняє вiд iменi та на
користь Товариства правочини й iншi юридично значимi дiї, приймає рiшення, обов'язковi для
виконання всiма працiвниками Товариства. Директор Товариства самостiйно розпоряджається
коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановленi цим Статутом,
внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства та рiшеннями Наглядової ради Товариства. Директор Товариства несе
вiдповiдальнiсть за результати дiяльностi Товариства та виконання покладених на Товариство
завдань. Директор Товариства має право: вирiшувати питання поточної господарської дiяльностi
Товариства; без доручення здiйснювати будь-якi юридичнi та фактичнi дiї вiд iменi Товариства,
щодо яких вiн був уповноважений Статутом, в межах компетенцiї та повноважень останнього,
або був уповноважений вiдповiдним рiшенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства; представляти Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними та
фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i
управлiння, державними та громадськими установами та органiзацiями, вести переговори,
самостiйно укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства будь-якi угоди, договори, контракти та
iншi правочини, а для здiйснення яких, вiдповiдно до Статуту та внутрiшнiх положень
Товариства, необхiдно рiшення Наглядової ради та/або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiсля отримання рiшень вказаних органiв управлiння Товариства про вчинення таких
правочинiв; укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо
укладення або розiрвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами
акцiонерiв Товариства; вiдкривати поточнi та iншi рахунки в банкiвських та фiнансових
установах України або за кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв,
кредитних, депозитних, касових та iнших фiнансових операцiй Товариства; розпоряджатися
майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом, внутрiшнiми
положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради та/або Загальних зборiв Товариства;
видавати, пiдписувати та вiдкликати доручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим
фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
видавати накази, розпорядження та iншi органiзацiйно-розпорядчi документи щодо дiяльностi
Товариства; приймати на роботу, звiльняти з роботи, приймати iншi рiшення з питань трудових
вiдносин Товариства з працiвниками Товариства; вживати заходiв щодо заохочення працiвникiв
Товариства та накладання на них стягнень; надавати розпорядження та/або вказiвки, якi є
обов'язковими для виконання усiма особами, якi знаходяться у трудових вiдносинах iз
Товариством, та усiма уповноваженими представниками Товариства; пiдписувати колективнi
договори з трудовим колективом Товариства; здiйснювати iншi права та повноваження,
передбаченi Статутом.
Наглядова рада. Наглядова рада Товариства є колегiальним органом Товариства, що здiйснює
захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним
законодавством України, здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює

дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Голова Наглядової ради Товариства: Керує роботою
Наглядової ради Товариства. Скликає засiдання Наглядової ради Товариства та головує на них.
Затверджує порядок денний засiдань Наглядової ради Товариства. Виступає вiд iменi Наглядової
ради Товариства та представляє її права та iнтереси у взаємовiдносинах з iншими органами
Товариства та їх посадовими особами. На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства
представляє iнтереси Наглядової ради Товариства у взаємовiдносинах з юридичними та
фiзичними особами. Пiдписує вiд iменi Наглядової ради Товариства розпорядження, що
видаються на пiдставi рiшень Наглядової ради Товариства. На пiдставi рiшень Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства, пiдписує i розриває договори мiж Товариством та Ревiзором Товариства.
На пiдставi вiдповiдних рiшень Наглядової ради Товариства пiдписує вiд iменi Товариства
трудовий договiр (контракт) з особою, обраною на посаду Виконавчого органу Товариства,
розриває такий договiр (контракт), вносить змiни до нього. Надає Наглядовiй радi Товариства
пропозицiї щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем Товариства. Члени
Наглядової ради Товариства мають право: отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням
iнформацiї, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю)
вiдносно Товариства, якщо така iнформацiю йому потрiбна для виконання функцiй члена
Наглядової ради Товариства; вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи
Наглядової ради Товариства, порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; виражати
письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради Товариства; iнiцiювати скликання засiдання
Наглядової ради Товариства; вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку
денного засiдань Наглядової ради Товариства; ознайомлюватися з протоколами засiдань
Наглядової ради Товариства, вiдповiдних комiтетiв Наглядової ради Товариства, Виконавчого
органу Товариства, Ревiзора Товариства; добровiльно скласти свої повноваження члена
Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш нiж за 14 (чотирнадцять)
днiв; отримувати винагороду та компенсацiї, пов'язанi з виконанням повноважень члена
Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
мають iншi права, встановленi чинним законодавством України, Статутом.
Ревiзор.Повноваження Ревiзора Товариства: контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового
плану, iнвестицiйних програм та планiв розвитку Товариства; контроль за дотриманням рiвня
цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також
реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату
здiйснення фiнансових операцiй; контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства
рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства з питань
фiнансово-господарської дiяльностi, дотримання вимог чинного законодавства України,
Статуту; контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом; контроль за
використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати
дивiдендiв; контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв; контроль за
вiдповiднiстю законодавству України та Статуту Товариства використання коштiв резервного та
iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; контроль за
дотриманням Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо розпорядження
майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй; перевiрка
фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом
Товариства; перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства; аналiз
фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв
для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв
управлiння Товариства; аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського
i статистичного облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики
Товариства; подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам акцiонерiв Товариства та
надання рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв на пiдставi цих звiтiв; складення висновку
по рiчних звiтах та балансах Товариства; надання рекомендацiй щодо вiдбору незалежних
аудиторiв. Ревiзор Товариства має право отримувати вiд органiв управлiння Товариства,

посадових осiб Товариства необхiднi матерiали, бухгалтерськi, фiнансовi та iншi документи на
вiдповiдний письмовий запит Ревiзора Товариства; вносити пропозицiї до порядку денного
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства, проведення засiдань Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу
Товариства; вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до
повноважень Ревiзора; проводити службовi розслiдування; отримувати, розглядати звiти
аудиторiв, складати вiдповiднi висновки; залучати на договiрнiй основi до своєї роботи
експертiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства; iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть
працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4
цього пункту
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ
ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ, ЗАЗНАЧЕНОЇ У
ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД САНТЕХНІЧНИХ ЗАГОТОВОК» за 2020 рік
УПРАВЛІНСЬКОМУ ПЕРСОНАЛУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД САНТЕХНІЧНИХ ЗАГОТОВОК»
НКЦПФР
Інформація про предмет завдання
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у
пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЗАВОД САНТЕХНІЧНИХ ЗАГОТОВОК» (ідентифікаційний код юридичної
особи: 05503272, місцезнаходження: 03062, м. Київ, вулиця Екскаваторна, будинок 24, далі Товариство) за 2020 рік, складеного у відповідності до вимог статті 40-1 Закону України «Про
цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-ІV (далі - Закон № 3480-ІV).
Крім того, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне
управління Товариства за 2020 рік.
Предметом перевірки щодо надання обґрунтованої впевненості щодо інформації,
зазначеної у звіті про корпоративне управління, є документи та відомості, які розкривають або
підтверджують інформацію: наявність систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента; порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
повноваження посадових осіб емітента.
Застосовні критерії
1. Вимоги Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №
3480-ІV, зокрема, визначені ст.40-1:
Звіт про корпоративне управління повинен містити:

1) посилання на:
а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
б) кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати;
в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану
понад визначені законодавством вимоги.
Якщо робиться посилання на кодекс корпоративного управління, зазначений у підпунктах
«а» або «б», емітент також надає посилання, де відповідні тексти перебувають у
публічному доступі. Якщо робиться посилання на інформацію, зазначену в підпункті «в»,
емітент надає інформацію про практику корпоративного управління;
2) якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1 цієї частини, - пояснення із сторони
емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і
причини таких відхилень. Якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі
положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б»
пункту 1 цієї частини, він обґрунтовує причини таких дій;
3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис
прийнятих на зборах рішень;
4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності)
емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний
опис прийнятих на них рішень;
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента;
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента;
7) інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента;
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
9) повноваження посадових осіб емітента.
2. Принципи корпоративного управління, затверджені
22.07.2014р. № 955.
3. Закон України «Про акціонерні товариства».

рішенням

НКЦПФР

від

Властиві обмеження
Ми звертаємо увагу, що оцінка ефективності внутрішнього контролю не стосується
майбутніх періодів внаслідок ризику, що внутрішній контроль може стати неадекватним через
зміни в обставинах або через недотримання або неповне дотримання його політик та процедур.
Конкретна мета
Цей незалежний звіт з надання впевненості може бути включений до звіту керівництва у
складі річної регулярної інформації, що розкривається Товариством на фондовому ринку
відповідно до вимог Закону № 3480-ІV, та не може використовуватись для інших цілей.
Відносна відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне
представлення інформації у Звіті про корпоративне управління за 2020 рік, складеного
відповідно вимог статті 40-1 Закону № 3480-ІV. Управлінський персонал також несе
відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для забезпечення
розкриття інформації, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відносна відповідальність незалежного аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо інформації зазначеної у пунктах 5-9
звіту про корпоративне управління Товариства, складеного за 2020 рік відповідно вимог статті
40-1 Закону № 3480-ІV на основі отриманих нами доказів.
Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту
завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є
аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації». Цей стандарт вимагає від нас
дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і
прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри
користувачів, інших ніж відповідальна сторона, щодо інформації емітента з корпоративного
управління за відповідними критеріями.
Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, достатній
для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення інформації з предмета
завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на
оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку.
Отримуючи розуміння предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали
розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації з предмета завдання доречного до
завдання. Це включає оцінку конструкції тих заходів контролю, що є доречними до завдання та
визначення, чи було їх застосовано через виконання відповідних процедур на додаток до запиту
персоналу, якій відповідає за інформацію з предмета завдання.
На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення
інформації з предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики
та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку. Наша оцінка ризиків суттєвого
викривлення включає очікування, що заходи контролю працюють ефективно. Крім будь-яких
інших процедур щодо інформації з предмета завдання, доречних за обставин завдання, наші
процедури включали отримання достатніх та прийнятних доказів стосовно операційної
ефективності заходів контролю за інформацією з предмета завдання.
Застосовні вимоги контролю якості
Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1
та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану
політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних
вимог чинного законодавства.
Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог
Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики
професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для
бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об’єктивності,
професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної
поведінки.
Опис виконаної роботи аудитора
Виконана незалежним аудитором робота включала оцінку прийнятності застосовних
критеріїв.
Перевірка відповідності інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління та
підтверджувальної інформації, отриманої із документів, наданих Товариством, відповідей
керівництва Товариства на запити, даних із відкритих джерел, тощо, проведена шляхом
співставлення (порівняння) інформації звіту про корпоративне управління та інформації
отриманої аудиторами із різних джерел.
В ході перевірки були використані дані із наступних джерел:
- статут Товариства;

- протокол загальних зборів акціонерів Товариства, проведених в 2020 році;
- протоколи засідань Наглядової ради Товариства, проведених в 2020 році;
- перелік акціонерів Товариства станом на 31.12.2020 року;
- відповіді на запити аудитора;
- письмові запевнення від Товариства;
- загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів smida.gov.ua;
- єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та формувань
usr.minjust.gov.ua;
- сторінка ПрАТ «ЗАВОД САНТЕХНІЧНИХ ЗАГОТОВОК» в мережі Інтернет:
http://www.zstz.kiev.ua.
Завдання передбачає виконання процедур для отримання доказів стосовно інформації,
наведеної у звіті про корпоративне управління. Вибір процедур залежав від нашого судження,
включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень інформації внаслідок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються
складання звіту про корпоративне управління і документів з метою розробки процедур, які
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього
контролю Товариства.
Висновок незалежного аудитора
На нашу думку інформація, яка зазначена у звіті про корпоративне управління Товариства,
не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах відповідно до
застосовних критеріїв статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від
23.02.2006 року №3480-ІV, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року
№514-VI та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від
22.07.2014р. № 955.
Результати виконання завдання з метою надання впевненості щодо корпоративного
управління дають можливість сформулювати судження щодо інформації, зазначеної у звіті про
корпоративне управління.
1. На дату складання цього звіту:
а) власний Кодекс корпоративного управління Товариства відсутній;
б) кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, Товариство не застосовувало;
в) Товариство не застосовувало практику корпоративного управління понад визначені
чинним законодавством України вимоги.
2. У зв’язку з відсутністю Кодексу корпоративного управління Товариствами не
перевіряли інформацію про відхилення від положень Кодексу.
3. Ми перевірили інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис
прийнятих на загальних зборах рішень, які відображені у звіті про корпоративне управління.
Інформація розкрита повністю з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні
товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України «Про цінні папери та фондовий
ринок» від 23.02.2006 року №3480-ІV.
4. Ми перевірили інформацію щодо персонального складу наглядової ради Товариства та
колегіальних виконавчих органів, інформацію про проведені засідання та загальний опис
прийнятих на них рішень. Інформація у звіті про корпоративне управління достовірна та

відповідає Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону
України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-ІV.
5. Товариство не формалізувало діючу системи внутрішнього контролю та управління
ризиками Товариства, відповідно ми не можемо висловити думку про основні характеристики
систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства.
6. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
Товариства, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеного станом на
31.12.2020 року.
7. Інформація про відсутність будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах акціонерів Товариства, відповідає відомостям, зазначеним у
звіті.
8. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента відповідає Закону України
«Про акціонерні товариства», статуту Товариства, Положенню про ревізора ПрАТ «ЗАВОД
САНТЕХНІЧНИХ ЗАГОТОВОК».
9. Повноваження посадових осіб, які зазначені у звіті про корпоративне управління,
визначені статутом Товариства, Положенням про ревізора Товариства. На нашу думку,
повноваження посадових осіб Товариства в повній мірі відповідають вимогам Закону України
«Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI та іншим вимогам чинного
законодавства України та забезпечують посадових осіб Товариства необхідними можливостями
для здійснення ними своїх функцій.
Пояснювальний параграф
Відповідно вимог ст.40-1 Закону № 3480-ІV, ми перевірили інформацію, зазначену в
пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства за 2020 рік, ми не висловлюємо нашу
думку щодо інформації, зазначеної в цих пунктах.
Основні відомості про аудиторську фірму
Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: Товариство з
обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС-ГРУП».
Включена до розділів суб’єктів аудиторської діяльності та суб’єктів аудиторської
діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності та підприємств,
що становлять суспільний інтерес за номером 3616.
Місцезнаходження та юридична адреса: місто Київ, вулиця Бойчука, будинок 3, офіс 18,
тел. +380(44) 507 25 54.
Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного
аудитора, є Михайлова Олена (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності 101854)
Дата складання звіту

«25» березня 2021 року

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

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Теплоенергосервiс"

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
24260444

Місцезнаходження
01024, Печерський рн, м.Київ, вулиця
Богомольця, 5

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

6 564 807

82,541541

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

6 564 807

82,541541

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

6 564 807

0

Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
6 564 807

0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

простi

7 953 337

0,05

Права та обов'язки
Фiзичнi та юридичнi особи - акцiонери Товариства
мають право вiдчужувати належнi їм акцiї.
Акцiонери Товариства мають право: Брати участь в
управлiннi Товариством. Брати участь у Загальних
зборах акцiонерiв Товариства. Акцiонер Товариства фiзична особа має право самостiйно брати участь у
Загальних зборах акцiонерiв Товариства. Акцiонер
Товариства - юридична особа бере участь у Загальних
зборах акцiонерiв Товариства через уповноважену нею
особу. Бути обраними до органiв Товариства та брати
участь у дiяльностi органiв Товариства.Отримувати вiд
Товариства iнформацiю про господарську дiяльнiсть
Товариства, а саме iнформацiю про рiчну фiнансову
звiтнiсть. Отримувати iнформацiю щодо особи, на яку
покладено обов'язок iз складання перелiку акцiонерiв,
якi мають право на участь у Загальних зборах
акцiонерiв Товариства, її мiсцезнаходження та режим
роботи. Вiдчужувати належнi їм акцiї або їх частину
iншим акцiонерам або третiм особам. Спадкоємцi
(правоприємництва) акцiонера мають право на акцiї,
якi отримують у порядку спадкоємства
(правоприємництва), незалежно вiд згоди iнших
акцiонерiв або самого Товариства. Уповноважувати
довiренiстю третiх осiб на здiйснення всiх або частини
прав, якi надаються акцiями Товариства.Продавати
Товариству всi або частину належних їм акцiй у
випадках та в порядку, передбаченому чинним
законодавством України та цим Статутом.
Отримувати дивiденди. Отримувати у разi лiквiдацiї
Товариства частину його майна або вартостi частини
такого майна, яка залишалася пiсля завершення
розрахункiв з кредиторами, пропорцiйно кiлькостi
належних їм акцiй Товариства. Укладати мiж собою
договори (угоди), за якими на акцiонерiв Товариства,
якi пiдписали таки договори (угоди), покладаються
додатковi зобов'язання, у тому числi обов'язок участi у
Загальних зборах акцiонерiв Товариства, та

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

передбачається вiдповiдальнiсть за його невиконання.
Акцiонери мають право отримувати iнформацiю та
документи у порядку та строки встановленi чинним
законодавством. Кожний акцiонер має право вимагати
здiйснення обов'язкового викупу Товариством
належних йому голосуючих акцiй, якщо вiн
зареєструвався для участi у Загальних зборах
акцiонерiв та голосував проти прийнятого Загальними
зборами акцiонерiв Товариства рiшення про: злиття,
приєднання, подiл, перетворення, видiл Товариства,
змiну типу Товариства; надання згоди на вчинення
Товариством значного правочину, якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є предметом значного
правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства, у тому числi про попереднє надання згоди
на вчинення такого правочину; надання згоди на
вчинення товариством правочину, щодо якого є
заiнтересованiсть, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину iз
заiнтересованiстю, перевищує 10 вiдсоткiв вартостi
активiв, за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi акцiонерного товариства; змiну розмiру
статутного капiталу Товариства; в iнших випадках,
прямо передбачених чинним законодавством України.
Акцiонери зобов'язанi: Дотримуватися вимог Статуту
та iнших внутрiшнiх документiв Товариства.
Виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв,
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
Товариства та рiшенням про їх розмiщення. Зберiгати
конфiденцiйнiсть вiдомої їм iнформацiї про дiяльнiсть
Товариства, про цiннi папери Товариства та угоди з
ними, а також будь-якої iншої iнформацiї, яка не є
загальнодоступною та розкриття якої може мати
вагомий вплив на дiяльнiсть Товариства. Не
розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну
iнформацiю Товариства.Не здiйснювати дiї, якi
наносять збиток iнтересам Товариства, його посадовим
особам або акцiонерам Товариства, а також дiї, якi
перешкоджають дiяльностi Товариства, його посадових

осiб або акцiонерiв Товариства.Своєчасно iнформувати
особу, яка здiйснює облiк права власностi на цiннi
паперi Товариства про змiну своїх даних.Не
зловживати правами, якi надаються у зв'язку з
володiнням акцiями Товариства.Виконувати прийнятi
на себе додатковi зобов'язання, у тому числi обов'язок
участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства, за
укладеними мiж собою договорами (угодами) щодо
прийняття додаткових зобов'язань, як акцiонерiв
Товариства. Стороною договору (угоди), укладеної мiж
акцiонерами Товариства, за якими вони взяли на себе
додатковi зобов'язання як акцiонери, у тому числi
обов'язок участi у Загальних зборах акцiонерiв
Товариства, може бути Товариство. Акцiонери та член
наглядової ради, який є їхнiм представником, несуть
солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв,
завданих Товариству таким членом наглядової
ради.Акцiонери Товариства мають право здiйснювати
iншi права та нести й виконувати iншi зобов'язання, якi
передбаченi чинним законодавством України.
Примітки:
Акцiонери можуть мати й iншi права та обов'язки, встановленi чинним законодавством України та Статутом Товариства.

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
21.08.2002

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
293/10/1/20
02

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Управлiння ДКЦПФР UА4000180574 Акція проста Бездокумент
0,05
7 953 337
397 666,85
100
в м.Києвi та Київськiй
бездокумента арні іменні
областi
рна іменна
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй у бездокументарнiй формi було видано Центральним територiальним департаментом Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 14.03.2014р.Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшньому та зовнiшньому ринках,
зокрема, на бiржовому ринку, органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв, не здiйснювалася. Заяви для допуску на бiржi не
подавались. Станом на звiтну дату Товариство у лiстингу у жодної з фондових бiрж не знаходилося, процедури делiстингу не проходило.
Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випускiв акцiй та iнших видiв цiнних паперiв.Розмiщення цiннх паперiв при
дематерiалiзацiї не здiйснювалось.

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.)

1
21.08.2002

2
293/10/1/2002

3
UA4000180574

4
7 953 337

5
397 666,85

6
6 578 821

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими
обмежено
(шт.)
7
0

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

Опис:
Цiннi папери, оформленi Глобальним Сертифiкатом в Депозитарiї до розподiлу за власниками, в результатi здiйснення процедури вiдновлення реєстру власникiв iменних
цiнних паперiв (1365565 акцiй).
Голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено - немає.
Голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi- немає.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
15 026,9
14 455,4
14 392,3
13 968
596,7
452,9
0,5
0,5
0
0
37,4
34
25 383,9

24 766,9

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

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
15 026,9
14 455,4
14 392,3
13 968
596,7
452,9
0,5
0,5
0
0
37,4
34
25 383,9

24 766,9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 383,9
24 766,9
0
0
25 383,9
24 766,9
0
0
0
0
0
0
40 410,8
39 222,3
0
0
40 410,8
39 222,3
Очiкуванi строки служби вiдповiдних активiв:
1)Будiвлi та споруди - 15 рокiв;
2)Машини та обладнання - 5 рокiв;
3)Транспортнi засоби - рокiв;
4)Iншi - 2 роки.
Первiсна вартiсть основних засобiв: 60051,8 тис. грн. Ступiнь їх зносу 34,69%
Ступiнь їх використання - 100%
Сума нарахованого зносу: 20829,5 тис. грн.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було. Обмежень на
використання майна Товариства немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
29 284,3
25 460,3
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
397,7
397,7
Скоригований статутний капітал
397,7
397,7
(тис.грн)
Розраховується за Методичними рекомендацiями по визначенню вартостi чистих активiв
Опис
акцiонерного товариства, схваленими рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги
п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

871,6

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
18 143,1
X
X
X
19 014,7
X
X
До рядка таблицi "Iншi зобов'язання та забезпечення"
вiднесено наступнi данi в тис. грн.:
Довгостроковi зобов`язання, цiльове фiнансування та
забезпечення: 817,0; Поточна кредиторська заборгованiсть за
товари, роботи, послуги: 77,9;Поточна кредиторська
заборгованiсть за розрахунками зi страхування: 75,6;Поточна
кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi:
115,6; Iншi поточнi зобов'язання: 17057.
Товариство не має зобов'язань за кредитами банку, цiнними
паперами, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права,
фiнансової допомоги на зворотнiй основi.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, р-н, м. Київ, вул.
Тропiнiна, 7Г
2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

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

01.10.2013
044 591 04 00
044 482 52 14
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
цiнних паперiв
Обслуговування
випуску
цiнних
паперiв
Товариства.
Публiчне
акцiонерне товариство " Нацiональний
депозитарiй України" - депозитарiй,
який обслуговує випуск цiнних паперiв
Товариства. Вiдповiдно до частини 2
статтi 9 Закону України "Про
депозитарну
систему
України",
акцiонерне товариство набуває статусу
Центрального депозитарiю з дня
реєстрацiї Комiсiєю в установленому
порядку
Правил
Центрального
депозитарiю. 1 жовтня 2013 року
Нацiональною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку було
зареєстровано
поданi
Публiчним
акцiонерним
товариством
"Нацiональний депозитарiй України"
Правила Центрального депозитарiю
цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд
01.10.2013 №2092). В зв"язку з цим
замiсть Номеру лiцензiї або iншого
документу вказано № рiшення Комiсiї,
щодо реєстрацiї Правил Центрального
депозитарiю та замiсть дати видачi
лiцензiї або iншого документа вказана
дата прийняття рiшення Комiсiї, щодо
реєстрацiї
Правил Центрального
депозитарiю.
Публiчне акцiонерне товариство
"Перший український мiжнародний
банк"
Акціонерне товариство
14282829
04070, Україна, р-н, м. Київ, вул.
Андрiївська, 4
АЕ №294710
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
14.02.2015
044 231 71 80
044 231 70 89
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи
Виконання
функцiй
депозитарної
установи. Вступ в дiю лiцензiї 14.02.2015р. Термiн дiї - необмежений.

У
зв'язку
з
лiквiдацiєю
ПАТ
"Енергобанк" в 2015 роцi товариство
обрало нову депозитрану установу ПАТ "ПУМБ".
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури фондового
ринку України"
Державна організація (установа,
заклад)
21676262
03150, Україна, . р-н, м.Київ, вул.
Антоновича, 51, оф. 1206
DR/00002/APA
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку України
18.02.2019
+380 (044) 287-56-70
+380 (044) 287-56-73
Уповноважений надавати iнформацiйнi
послуги на фондовому ринку
Iнформацiйнi послуги на фондовому
ринку
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"АРКА"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
31520115
01013, Україна, . р-н, м.Київ, вул.
Промислова, 4
004934
Аудиторська палата України
30.09.2001
044 507 25 54
044 507 25 54
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського
облiку й аудиту; консультування з
питань оподаткування
Аудиторська
фiрма,
яка
надає
аудиторськi послуги емiтенту.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Завод
сантехнiчних заготовок"
м.Київ, Святошинський р-н

Дата (рік, місяць,
число)

2021.01.01

за ЄДРПОУ

05503272

8038600000
Територія
за КОАТУУ
ОрганізаційноАкціонерне товариство
230
правова форма
за КОПФГ
господарювання
Виробництво плит, листів, труб і профілів із
Вид економічної
22.21
за КВЕД
пластмас
діяльності
Середня кількість працівників, осіб: 20
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 03062, Святошинський р-н, м.Київ, вулиця Екскаваторна, 24, 044-501-06-78

1. Баланс
на 31.12.2020 p.
Форма №1-м

Актив
1
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси:
у тому числі готова продукція
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801006
На кінець
На початок
звітного
звітного року
періоду
3
4

1005
1010
1011
1012
1020
1030
1090
1095

0
40410,8
59763,1
(19352,3)
0
3814,5
0
44225,3

22,7
39222,3
60051,8
(20829,5)
0
3814,5
0
43059,5

1100
1103
1110
1125
1135
1136
1155
1160
1165
1170
1190
1195

107,9
0
0
509,6
2396
17
286,7
0
537,3
0
456,1
4293,6

75,1
0
0
537,1
2371,1
0
138,4
0
1737
5,3
375,5
5239,5

1200

0

0

1300

48518,9

48299

Пасив

Код
рядка

На початок
звітного року

1

2

3

На кінець
звітного
періоду
4

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
397,7
397,7
Додатковий капітал
1410
59525,4
59525,4
Резервний капітал
1415
126,9
126,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
-34589,7
-30765,7
Неоплачений капітал
1425
(0)
(0)
1495
25460,3
29284,3
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування
1595
16296,6
817
та забезпечення
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими
1610
0
0
зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
1615
82,3
77,9
розрахунками з бюджетом
1620
365,7
871,6
у тому числі з податку на прибуток
1621
0
95,5
розрахунками зі страхування
1625
71,7
75,6
розрахунками з оплати праці
1630
72,9
115,6
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Інші поточні зобов'язання
1690
6169,4
17057
1695
6762
18197,7
Усього за розділом III
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
1700
0
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1900
48518,9
48299
Баланс
Примітки: Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 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.

2. Звіт про фінансові результати
за 2020 рік
Форма №2-м

Стаття

Код
рядка

Код за ДКУД 1801007
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

1
2
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
2000
22274
19936,5
послуг)
Інші операційні доходи
2120
1336,7
3,5
Інші доходи
2240
32,4
35,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
2280
23643,1
19975,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050
(10452,4)
(7495,6)
Інші операційні витрати
2180
(8102,7)
(5575,5)
Інші витрати
2270
(1151,5)
(2626,3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
2285
(19706,6)
(15697,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
2290
3936,5
4278,1
Податок на прибуток
2300
(112,5)
(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)
2350
3824
4278,1
Примітки: Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за таку систему
внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити
складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Керівник

Венжик Сергiй Юрiйович

Головний бухгалтер

посада штантим розкладом не передбачена

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

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

Дата
виникнення
події

1
28.09.2020
23.03.2020

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

Вид інформації

3
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції,
розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним
пороговому значенню пакета акцій
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

