Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний
директор

Веретюк Євген Олександрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

16.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧОемітента
КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МЕТАЛIСТ"
2. Організаційноправова форма
емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
емітента

02972606

4. Місцезнаходження
емітента

86117 Донецька область д/в м. Макiївка вул. Антропова, буд. 17

5. Міжміський код,
телефон та факс
емітента

(062) 343-58-70 343-53-77

6. Електронна поштова
office@metallist.dn.ua
адреса емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

13.04.2018
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

3. Річна інформація
розміщена на сторінці

№ 72(2825) Вiдомостi НКЦПФР

16.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.metallist-ua.com
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

16.04.2018
(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом
звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення
яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. 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
20. 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
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску
боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у
створеннi юридичних осiб.
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав посади
корпоративного секретаря.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових
агенцiй.
"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiр часток, паїв)" - для
приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється.
"Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв" - в 2017 роцi рiчнi збори не проводилося через форс-мажорнi
обставини (обставини непереборної сили), зокрема: акти тероризму на терiторiї Донецької областi. Даний факт
засвiчений сертифiкатом ТПП України № 4482.
"Iнформацiя про дивiденди" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.
"Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" - для приватних акцiонерних товариств ця
форма не завповнюється.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не
реєструвалося.
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - випускiв похiдних цiнних паперiв не реєструвалося.
"Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду" за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.
"Опис бiзнесу" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть
реалiзованої продукцiї" - не заповнена з причини того, що дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний
перiод з видiв дiяльностi складає менше 5 млн грн.
"Iнформацiя про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" - за звiтний перiод емiтент не надавав
попередньої згоди на вчинення значних правочинiв.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" - за звiтний перiод
емiтент не надавав згоди на вчинення значних правочинiв.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть" - за звiтний перiод емiтент не надавав згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення
яких є заiнтересованiсть.
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - для приватних акцiонерних товариств ця форма
не завповнюється.
"Фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних
паперiв" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.
"Текст аудиторського висновку (звiту)" - приватнi акцiонернi товариства цю форму не подають.

"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" - за звiтний
перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв, та сертифiкатiв ФОН.
Пакет акцiй акцiонера, що володiє долею 10% та бiльше акцiй, а саме Гарда Хандельс-унд Бетайлiгунгс ГмбХ
(FN227854f) переданий на вiдповiдальне зберiгання ПАТ "НДУ", у зв'язку з анульованням Лiцензiї ПАТ
"Укрбiзнесбанк" на здiйснення депозитарної дiяльностi (рiшення НКЦПФР № 687 вiд 19.05.2015р.). Стан дiї на
дату розмiщення iнформацiї: вiдкриття рахункiв в Депозитарнiй установi ТОВ "УКРЕКОБУДIНВЕСТ" ( код за
ЄДРПОУ 34355660). Пiсля завершення пакет акцiй Гарда Хандельс-унд Бетайлiгунгс ГмбХ увiйде до загальної
кiлькостi голосуючих ЦП.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"МЕТАЛIСТ"

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

А01 № 682432

3. Дата проведення державної реєстрації

25.07.1996

4. Територія (область)

Донецька область

5. Статутний капітал (грн.)

182204.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)

0.000

0.000
2

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
24.20

ВИРОБНИЦТВО ТРУБ, ПОРОЖНИСТИХ ПРОФIЛIВ I ФIТИНГIВ ЗI СТАЛI

31.09

ВИРОБНИЦТВО IНШИХ МЕБЛIВ

НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНА ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ,
НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ
10. Органи управління
Для акцiонерних товариств цей роздiл не завповнюється.
підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента
46.39

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

АТ "ОТП Банк", м.Київ

2) МФО банку

300528

3) Поточний рахунок

26008455001506

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

АТ "ОТП Банк", м.Київ

5) МФО банку

300528

6) Поточний рахунок

26008455001506

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

На експлуатування машин, механiзмiв,
устаткування пiдвищеної небезпеки

2543.13.14

04.09.2013

Державна служба гiрничного нагляду та промислової безпеки
України

03.09.2018

Опис

Даний дозвiл одержано на експлуатування автоматичних установок для виготовлення труб. По закiнченню дiї дозволу планується
його подовження.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1. Посада
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта**

Генеральний директор
Веретюк Євген Олександрович

1977
Вища. Донецький нацiональний унiверситет. Мiжнародна
економiка. Присвоєно квалiфiкацiю спецiалiста з мiжнародної
економiки.
12
АТ "ВКП "Металiст", В.о. Генерального директора.

6. Стаж роботи (років)**
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8. Дата набуття повноважень та термін,
01.01.2018 на 3 роки
на який обрано
9. Опис Генеральний директор є виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його
поточною дiяльнiстю.
Генеральний директор обирається за рiшенням Наглядової ради строком на 3 роки. У випадку, якщо по
закiнченню строку, на який було обрано Генерального директора Товариства, Наглядовою радою з будьяких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання Генерального директора, повноваження
обраного вiдповiдно до цього Статуту Генерального директора продовжуються до дати прийняття
Наглядовою радою рiшення про обрання або переобрання Генерального директора.
Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є
членом Наглядової ради, або Ревiзором Товариства. Права та обов'язки Генерального директора
визначаються чинним законодавством, цим Статутом та трудовим договором (контрактом), що укладається
з ним. Вiд iменi Товариства трудовий договiр (контракт) з Генеральним директором пiдписує Голова
Наглядової ради чи iнша особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
Наглядова рада може достроково вiдкликати повноваження Генерального директора у випадку
систематичного невиконання ним обов'язкiв, передбачених цим Статутом, або здiйснення iнших дiй, що
суперечать iнтересам Товариства в цiлому.
До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом
поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї зборiв та Наглядової
ради, зокрема:
1)
розробка проектiв бiзнес-планiв, рiчних i перспективних програм фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства та подання їх на розгляд Наглядовiй радi Товариства;
2)
затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та перелiку заходiв, необхiдних для їх
виконання;
3)
прийняття внутрiшнiх нормативних актiв Товариства з питань його поточної дiяльностi;
4)
визначення внутрiшньої структури Товариства, прийняття рiшення про створення структурних
пiдроздiлiв Товариства та затвердження положень про них (крiм фiлiй, представництв та вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв);
5)
затвердження штатного розкладу Товариства на пiдставi визначеного Наглядовою радою
максимального розмiру витрат на оплату працi працiвникiв Товариства та встановлених вiдповiдними
рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та
представництв;
6)
здiйснення найму та звiльнення працiвникiв Товариства з урахуванням обмежень, встановлених
цим Статутом, визначення умов оплати працi працiвникiв Товариства, за виключенням штатних
працiвникiв, визначення умов оплати працi яких вiдповiдно до цього Статуту вiдноситься до компетенцiї
iнших органiв управлiння Товариства;
7)
затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства та посадових iнструкцiй
працiвникiв Товариства, застосування до працiвникiв Товариства засобiв заохочення та стягнень
вiдповiдно до чинного законодавства України, цього Статуту та iнших документiв Товариства;
8)
прийняття рiшень про вiдрядження (в тому числi закордоннi) працiвникiв Товариства;
9)
укладення вiд iменi Товариства колективного договору з органом, що уповноважений представляти
iнтереси трудового колективу Товариства;
10)
органiзацiя збереження майна, що належить Товариству, та майна, переданого Товариству у
користування третiми особами;
11)
розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями
Загальних зборiв та Наглядової ради;
12)
здiйснення пошуку контрагентiв та клiєнтури Товариства, ведення вiд iменi Товариства вiдповiдних
комерцiйних переговорiв, укладення вiд iменi Товариства договорiв, контрактiв, угод та правочинiв з
урахуванням обмежень щодо укладення значних правочинiв, встановлених цим Статутом;

13)
здiйснення поточного контролю за станом договiрної дисциплiни у Товариствi, його фiлiях,
представництвах та iнших структурних пiдроздiлах, прийняття рiшень про пред'явлення вiд iменi
Товариства претензiй до контрагентiв Товариства;
14)
забезпечення органiзацiї дiловодства, облiку та звiтностi Товариства,
15)
органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, надання рiчного звiту
Товариства на попереднiй розгляд Наглядовiй радi для подальшого затвердження Загальними зборами.
При виконаннi своїх повноважень, передбачених цим Статутом, Генеральний директор Товариства має
право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства у
вiдносинах з третiми особами, вчиняти вiд iменi Товариства правочини, видавати накази та розпорядження,
обов'язковi до виконання всiма працiвниками Товариства, вiдкривати у банках поточнi (в тому числi
валютнi) та iншi рахунки, має право першого пiдпису на всiх фiнансових, а також може здiйснювати iншi дiї,
що не суперечать чинному законодавству та необхiднi для досягнення мети Товариства, за виключенням
тих, вчинення яких вiднесено цим Статутом до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
На вимогу акцiонерiв, органiв або посадових осiб Товариства Генеральний директор в строки та в порядку,
встановлених законом, цим Статутом та iншими внутрiшнiми документами зобов'язаний надати
зазначеним особам можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства.
У разi тимчасової (у зв'язку з вiдпусткою, хворобою, вiдрядженням тощо) неможливостi виконувати
Генеральним директором своїх повноважень його повноваження, передбаченi цим Статутом, на пiдставi
вiдповiдного наказу, виданого Генеральним директором, та належним чином завiреної довiреностi
тимчасово здiйснюються визначеною Генеральним директором iз числа його заступникiв або iнших
працiвникiв Товариства особою.
Генеральний директор є пiдзвiтним Загальним зборам i Наглядовiй радi Товариства. За пiдсумками року
Генеральний директор зобов'язаний звiтувати перед Загальними зборами Товариства. Генеральний
директор повинен регулярно звiтувати перед Наглядовою радою Товариства.
Згiдно рiшення засiдання Наглядової ради АТ "ВКП "МЕТАЛIСТ" (Протокол № 04/2017 вiд 22.12.2017р.)
продовжено повноваження Генерального директора Веретюка Євгена Олександровича шляхом його
обрання на посаду Генерального директора Товариства строком на три роки з 01 сiчня 2018 року.
Попереднi посади за останнi 5 рокiв:в.о. Генерального директора, Генеральний директор.
На iнших пiдприємствах посад не обiймає.
Загальний стаж роботи - 12 років, з них на керівних посадах - 11 років.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Акціями Товариства не володіє.
1. Посада
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта**

Головний бухгалтер
Iванова Ганна Володимирiвна

1975
Вища. Донецький державний унiверситет. Облiк i аудит.
Спецiалiст, економiст.
24
ТОВ "ГЕРЦ Будiвельно-монтажне управлiння", головний
бухгалтер.
01.09.2011 Безстроково

6. Стаж роботи (років)**
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згiдно посадовiй iнструкцiї наступнi:
- здiйснювати органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства,
контроль над економним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв i збереженням
власностi пiдприємства;
- органiзовувати облiк грошових коштiв, що поступають, товарно-матерiальних цiнностей i основних
засобiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк
витрат виробництва i звернення, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт,
результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй,
контроль над законнiстю, своєчаснiстю i правильнiстю їх оформлення, складання економiчно
обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт, звiт по заробiтний плата з працiвник
пiдприємство, правильне нарахування i перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на
державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi
термiни заборгованостi банкам по позиках, вiдрахування засобiв до фондiв економiчного стимулювання i
iнших фондiв i резервiв;
- забезпечувати рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i в його пiдроздiлах на основi
максимальної централiзацiї i механiзацiї облiково-обчислювальних робiт, прогресивних форм i методiв
бухгалтерського облiку i контролю, розробку i здiйснення заходiв, спрямованих на дотримання державної
дисциплiни i змiцнення господарських розрахункiв;
- брати участь в проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi за даними
бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i
невиробничих витрат;

- здiйснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв,
розрахункiв платiжних зобов'язань, витрачання фондiв заробiтної плати, за встановленням посадових
окладiв, проведенням iнвентаризацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв,
перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi;
- брати участь в роботi по вдосконаленню i розширенню сфери дiяльностi внутрiшньогосподарського
розрахунку, в розробцi рацiональної i облiкової документацiї, в органiзацiї впровадження засобiв механiзацiї
облiково-обчислювальних робiт;
- вживати заходи по попередженню недостач, незаконного витрачання грошових коштiв i товарноматерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства;
- брати участь в оформленнi матерiалiв по недостачах i розкраданнях грошових коштiв, товарноматерiальних цiнностей, контролювати передачу в необхiдних випадках матерiалiв в слiдчi i судовi органи;
- вести роботу по забезпеченню суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв
адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач,
дебiторської заборгованостi i iнших втрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їх в
установленому порядку в архiв;
- забезпечити своєчасне складання бухгалтерської звiтностi на пiдставi цих первинних документiв i
бухгалтерських записiв, представлення її в установленому порядку у вiдповiднi органи;
- керувати фахiвцями бухгалтерського облiку пiдприємства i розподiляти мiж ними функцiональнi
обов'язки. Ознайомлювати цих працiвникiв з нормативно-методичними документами i iнформацiйними
матерiалами, що стосуються їх дiяльностi, а також зi змiнами згiдно дiючого законодавства.
Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось.
Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Головний бухгалтер.
З 01.09.2011р. по теперiшнiй час обiймає посаду Головного бухгалтера АТ "ВКП "МЕТАЛIСТ".
Посадова особа Головний бухгалтер Iванова Ганна Володимирiвна призначена на посаду безстроково згiдно
Наказу № 105-ЛС вiд 01.09.2011 р.
На iнших пiдприємствах посад не обiймає.
Загальний стаж роботи - 24 роки, з них на керівних посадах - 19 років.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Акціями Товариства не володіє.

1. Посада
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта**

Голова Наглядової ради - акціонер
Сисюк Костянтин Миколайович

1972
Вища. Донецький нацiональний унiверситет. Управлiння
персоналом i економiка працi. Здобув квалiфiкацiю спецiалiста
з управлiння персоналом i економiки працi.
19
АТ "ВКП "Металiст" , заступник генерального директора.

6. Стаж роботи (років)**
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8. Дата набуття повноважень та термін,
07.04.2014 3 роки
на який обрано
9. Опис Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв i в межах
компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть
Генерального директора.
Наглядова рада у кiлькостi трьох членiв обирається Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають
повну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв, шляхом кумулятивного голосування строком
на 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до
дати проведення найближчих чергових рiчних Загальних зборiв.
Голова та заступник голови Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа. Наглядова
рада має право в будь-який час переобрати Голову та заступника голови Наглядової ради. Рiшення про
обрання або переобрання Голови та заступника голови Наглядової ради приймається простою бiльшiстю
голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та
головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi
повноваження, передбаченi Статутом.
У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює
заступник голови Наглядової ради.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та
цим Статутом, а також переданих для вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)
затвердження в межах своєї компетенцiї положень та iнших внутрiшнiх документiв, як ими

регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за виключенням тих положень та
внутрiшнiх документiв, затвердження яких вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих
внутрiшнiх документiв, затвердження яких вiдноситься до компетенцiї Генерального директора
Товариства;
2)
затвердження на пiдставi визначених Загальними зборами основних напрямiв дiяльностi
Товариства стратегiї дiяльностi, бiзнес-планiв та програм фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства, здiйснення контролю за їх реалiзацiєю, зокрема, шляхом розгляду поточних звiтiв
Генерального директора про стан їх реалiзацiї;
3)
встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;
4} визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання
iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, що є
конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї; здiйснення
контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
5)
прийняття рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв, а також позачергових Загальних
зборiв на вимогу акцiонерiв. Генерального директора або Ревiзiйної комiсiї Товариства, а також за власною
iнiцiативою Наглядової ради;
6)
пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх
проведення та про включення пропозицiй до порядку денного (крiм випадку скликання акцiонерами
позачергових Загальних зборiв в порядку, передбаченому п. 7.2.13 Статуту);
7)
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв, а також дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних
зборах;
8)
попереднiй розгляд рiчних звiтiв, в тому числi рiчної фiнансової звiтностi, наданих
Генеральним директором, а також вiдповiдних висновкiв ревiзiйної комiсiї для затвердження цих
документiв Загальними зборами, надання Загальним зборам пропозицiй та рекомендацiй щодо питань
порядку денного;
9)
обрання реєстрацiйної комiсiї, прийняття рiшення про передачу повноважень реєстрацiйної комiсiї
за договором депозитарiю Товариства, затвердження умов такого договору з депозитарiєм, за винятком
випадкiв, встановлених законом та цим Статутом;
10)
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, нiж акцiї, цiнних паперiв на суму,
що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
11)
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, нiж акцiї, цiнних паперiв;
12)
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом та цим Статутом;
13)
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14)
обрання Генерального директора Товариства, затвердження умов трудового договору, який
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його працi, прийняття рiшення про вiдкликання
повноважень Генерального директора (в тому числi дострокове);
15)
прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Генерального директора
Товариства;
16)
представництво iнтересiв Товариства у судах, органах влади та управлiння, iнших органах та
органiзацiях щодо спорiв з Генеральним директором Товариства;
17)
затвердження максимальних витрат на оплату працi працiвникiв Товариства, визначення
умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв, за виключенням тих посадових
осiб, визначення умов оплати працi яких вiднесено до виключної компетенцiї Загальних
18)
надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення
змiн до колективного договору у Товариствi, у тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
19)
прийняття рiшень про створення, видiл та припинення фiлiй та представництв Товариства,
затвердження положень про фiлiї та представництва Товариства;
20)
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
21)
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,
порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.3 Статуту;
22)
вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та Iнших
об'єднаннях, прийняття рiшень про заснування та участь Товариства в iнших юридичних особах,
вирiшення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе вiдповiдних зобов'язань;
23)
прийняття рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору
про приєднання - у випадку приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, бiльш як 90
вiдсоткiв акцiй якого належать Товариству, за умови, якщо таке приєднання не спричиняє
необхiдностi внесення змiн до Статуту Товариства, пов'язаних зi змiною прав його акцiонерiв;
24)
прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, за виключенням значних
правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв
Товариства;
25)
прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть,
або про заборону вчинення такого правочину, за виключенням випадкiв, коли прийняття такого
рiшення належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
26)
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
27)
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

28)
надсилання в порядку, передбаченому п. 4.9.5. Статуту, акцiонерам Товариства
письмової пропозицiї особи (осiб, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства,
про придбання належних акцiонерам Товариства акцiй.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими
органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Повноваження члена Наглядової ради припиняються по закiнченнi строку, на який обрано склад
Наглядової ради, до якого вiн входить. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрана Наглядова
рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання
Наглядової ради, повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними
зборами рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради.
Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось.
Рiшення про обрання Членом Наглядової ради прийнято акцiонерами Товариства на рiчних Загальних
зборах акцiонерiв АТ "ВКП "МЕТАЛIСТ" (Протокол № 1/2014 вiд 07 квiтня 2014 року) та згiдно рiшення
Наглядової ради АТ "ВКП "МЕТАЛIСТ" Сисюк Костянтин Миколайович обраний Головою Наглядової
ради АТ "ВКП "МЕТАЛIСТ" (Протокол № 05/2014 вiд 07.04.2014 року).
Попереднi посади за останнi 5 рокiв: голова Наглядової ради.
На кiнець звiтного перiоду не обiймав жодної посади, крiм посади Голови Наглядової ради АТ "ВКП
"Металiст".
Загальний стаж роботи - 19 років, з них на керівних посадах - 10 років.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Володіє часткою в розмірі 0.00027441769% від статутного капіталу Товариства.
Повноваження членів НР відповідно до Статуту продовжені до закінчення форс-мажорних обставин,
зафіксованих сертифiкатом ТПП України № 4482.
1. Посада
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта**

Заступник Голови Наглядової ради - акціонер
Каплiй Роман Володимирович

1968
The Open University, Professional Diploma in management.,
Донецький державний унiверситет. Управлiння матерiальними
ресурсами i органiзацiї оптової торгiвлi. Економiст вищої
квалiфiкацiї.
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ПАТ НВП "Большевик", в.о. Голови правлiння - генерального
директора
07.04.2014 3 роки

6. Стаж роботи (років)**
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв i в межах
компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть
Генерального директора.
Наглядова рада у кiлькостi трьох членiв обирається Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають
повну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв, шляхом кумулятивного голосування строком
на 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до
дати проведення найближчих чергових рiчних Загальних зборiв.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та
цим Статутом, а також переданих для вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)
затвердження в межах своєї компетенцiї положень та iнших внутрiшнiх документiв, якими
регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за виключенням тих положень та
внутрiшнiх документiв, затвердження яких вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих
внутрiшнiх документiв, затвердження яких вiдноситься до компетенцiї Генерального директора
Товариства;
2)
затвердження на пiдставi визначених Запiльними зборами основних напрямiв дiяльностi
Товариства стратегiї дiяльностi, бiзнес-планiв та програм фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства, здiйснення контролю за їх реалiзацiєю, зокрема, шляхом розгляду поточних звiтiв
Генерального директора про стан їх реалiзацiї;
3)
встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;
4} визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання
iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, що є
конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї; здiйснення
контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
5)
прийняття рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв, а також позачергових Загальних
зборiв на вимогу акцiонерiв. Генерального директора або Ревiзiйної комiсiї Товариства, а також за власною
iнiцiативою Наглядової ради;

6)
пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх
проведення та про включення пропозицiй до порядку денного (крiм випадку скликання акцiонерами
позачергових Загальних зборiв в порядку, передбаченому п. 7.2.13 цього Статуту);
7)
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв, а також дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних
зборах;
8)
попереднiй розгляд рiчних звiтiв, в тому числi рiчної фiнансової звiтностi, наданих
Генеральним директором, а також вiдповiдних висновкiв ревiзiйної комiсiї для затвердження цих
документiв Загальними зборами, надання Загальним зборам пропозицiй та рекомендацiй щодо питань
порядку денного;
9)
обрання реєстрацiйної комiсiї, прийняття рiшення про передачу повноважень реєстрацiйної комiсiї
за договором депозитарiю Товариства, затвердження умов такого договору з депозитарiєм, за винятком
випадкiв, встановлених законом та цим Статутом;
10)
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, нiж акцiї, цiнних паперiв на суму,
що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
11)
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, нiж акцiї, цiнних паперiв;
12)
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом та цим Статутом;
13)
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14)
обрання Генерального директора Товариства, затвердження умов трудового договору, який
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його працi, прийняття рiшення про вiдкликання
повноважень Генерального директора (в тому числi дострокове);
15)
прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Генерального директора
Товариства;
16)
представництво iнтересiв Товариства у судах, органах влади та управлiння, iнших органах та
органiзацiях щодо спорiв з Генеральним директором Товариства;
17)
затвердження максимальних витрат на оплату працi працiвникiв Товариства, визначення
умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв, за виключенням тих посадових
осiб, визначення умов оплати працi яких вiднесено до виключної компетенцiї Загальних
18)
надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення
змiн до колективного договору у Товариствi, у тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
19)
прийняття рiшень про створення, видiл та припинення фiлiй та представництв Товариства,
затвердження положень про фiлiї та представництва Товариства;
20)
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
21)
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,
порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.3 цього Статуту;
22)
вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та Iнших
об'єднаннях, прийняття рiшень про заснування та участь Товариства в iнших юридичних особах,
вирiшення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе вiдповiдних зобов'язань;
23)
прийняття рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору
про приєднання - у випадку приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, бiльш як 90
вiдсоткiв акцiй якого належать Товариству, за умови, якщо таке приєднання не спричиняє
необхiдностi внесення змiн до Статуту Товариства, пов'язаних зi змiною прав його акцiонерiв;
24)
прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, за виключенням значних
правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв
Товариства;
25)
прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть,
або про заборону вчинення такого правочину, за виключенням випадкiв, коли прийняття такого
рiшення належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
26)
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
27)
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
28)
надсилання в порядку, передбаченому п. 4.9.5. Статуту, акцiонерам Товариства
письмової пропозицiї особи (осiб, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства,
про придбання належних акцiонерам Товариства акцiй.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими
органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Повноваження члена Наглядової ради припиняються по закiнченнi строку, на який обрано склад
Наглядової ради, до якого вiн входить. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрана Наглядова
рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання
Наглядової ради, повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними
зборами рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради.
Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось.
Рiшення про обрання Членом Наглядової ради прийнято акцiонерами Товариства на рiчних Загальних
зборах акцiонерiв АТ "ВКП "МЕТАЛIСТ" (Протокол № 1/2014 вiд 07 квiтня 2014 року) та згiдно рiшення

Наглядової ради АТ "ВКП "МЕТАЛIСТ" Каплiй Роман Володимирович обраний заступником Голови
Наглядової ради АТ "ВКП "МЕТАЛIСТ" (Протокол № 05/2014 вiд 07.04.2014 року).
Попереднi посади за останнi 5 рокiв:в.о. Голови правлiння - генерального директора.
На теперiшнiй час займається пiдприємницькою дiяльнiстю в якостi фiзичної особи-пiдприємця та посад на
iнших пiдприємствах не обiймає.
Загальний стаж роботи - 28 років, з них на керівних посадах - 20 років.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Володіє часткою в розмірі 4.99989023293% від статутного капіталу Товариства.
Повноваження членів НР відповідно до Статуту продовжені до закінчення форс-мажорних обставин,
зафіксованих сертифiкатом ТПП України № 4482.

1. Посада
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта**

Член Наглядової ради - акціонер
Миргородський Вiктор Валентинович

1962
Вища. Донецький державний унiверситет. Фiнанси i кредит.
Квалiфiкацiя економiст.
29
Голова правлiння Державної iпотечної установи.

6. Стаж роботи (років)**
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8. Дата набуття повноважень та термін,
07.04.2014 3 роки
на який обрано
9. Опис Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв i в межах
компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть
Генерального директора.
Наглядова рада у кiлькостi трьох членiв обирається Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають
повну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв, шляхом кумулятивного голосування строком
на 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до
дати проведення найближчих чергових рiчних Загальних зборiв.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та
цим Статутом, а також переданих для вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)
затвердження в межах своєї компетенцiї положень та iнших внутрiшнiх документiв, якими
регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за виключенням тих положень та
внутрiшнiх документiв, затвердження яких вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих
внутрiшнiх документiв, затвердження яких вiдноситься до компетенцiї Генерального директора
Товариства;
2)
затвердження на пiдставi визначених Запiльними зборами основних напрямiв дiяльностi
Товариства стратегiї дiяльностi, бiзнес-планiв та програм фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства, здiйснення контролю за їх реалiзацiєю, зокрема, шляхом розгляду поточних звiтiв
Генерального директора про стан їх реалiзацiї;
3)
встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;
4} визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання
iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, що є
конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї; здiйснення
контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
5)
прийняття рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв, а також позачергових Загальних
зборiв на вимогу акцiонерiв. Генерального директора або Ревiзiйної комiсiї Товариства, а також за власною
iнiцiативою Наглядової ради;
6)
пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх
проведення та про включення пропозицiй до порядку денного (крiм випадку скликання акцiонерами
позачергових Загальних зборiв в порядку, передбаченому п. 7.2.13 цього Статуту);
7)
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв, а також дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних
зборах;
8)
попереднiй розгляд рiчних звiтiв, в тому числi рiчної фiнансової звiтностi, наданих
Генеральним директором, а також вiдповiдних висновкiв ревiзiйної комiсiї для затвердження цих
документiв Загальними зборами, надання Загальним зборам пропозицiй та рекомендацiй щодо питань
порядку денного;
9)
обрання реєстрацiйної комiсiї, прийняття рiшення про передачу повноважень реєстрацiйної комiсiї
за договором депозитарiю Товариства, затвердження умов такого договору з депозитарiєм, за винятком
випадкiв, встановлених законом та цим Статутом;
10)
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, нiж акцiї, цiнних паперiв на суму,
що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
11)
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, нiж акцiї, цiнних паперiв;

12)
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом та цим Статутом;
13)
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14)
обрання Генерального директора Товариства, затвердження умов трудового договору, який
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його працi, прийняття рiшення про вiдкликання
повноважень Генерального директора (в тому числi дострокове);
15)
прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Генерального директора
Товариства;
16)
представництво iнтересiв Товариства у судах, органах влади та управлiння, iнших органах та
органiзацiях щодо спорiв з Генеральним директором Товариства;
17)
затвердження максимальних витрат на оплату працi працiвникiв Товариства, визначення
умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв, за виключенням тих посадових
осiб, визначення умов оплати працi яких вiднесено до виключної компетенцiї Загальних
18)
надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення
змiн до колективного договору у Товариствi, у тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
19)
прийняття рiшень про створення, видiл та припинення фiлiй та представництв Товариства,
затвердження положень про фiлiї та представництва Товариства;
20)
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
21)
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,
порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.3 цього Статуту;
22)
вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та Iнших
об'єднаннях, прийняття рiшень про заснування та участь Товариства в iнших юридичних особах,
вирiшення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе вiдповiдних зобов'язань;
23)
прийняття рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору
про приєднання - у випадку приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, бiльш як 90
вiдсоткiв акцiй якого належать Товариству, за умови, якщо таке приєднання не спричиняє
необхiдностi внесення змiн до Статуту Товариства, пов'язаних зi змiною прав його акцiонерiв;
24)
прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, за виключенням значних
правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв
Товариства;
25)
прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть,
або про заборону вчинення такого правочину, за виключенням випадкiв, коли прийняття такого
рiшення належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
26)
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
27)
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
28)
надсилання в порядку, передбаченому п. 4.9.5. цього Статуту, акцiонерам Товариства
письмової пропозицiї особи (осiб, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства,
про придбання належних акцiонерам Товариства акцiй.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими
органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Повноваження члена Наглядової ради припиняються по закiнченнi строку, на який обрано склад
Наглядової ради, до якого вiн входить. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрана Наглядова
рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання
Наглядової ради, повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними
зборами рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради.
Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось.
Рiшення про обрання Членом Наглядової ради прийнято акцiонерами Товариства на рiчних Загальних
зборах акцiонерiв АТ "ВКП "МЕТАЛIСТ" (Протокол № 1/2014 вiд 07 квiтня 2014 року).
Попереднi посади за останнi 5 рокiв: голова правлiння.
На кiнець звiтного перiоду не обiймає жодної посади, окрiм члена Наглядової ради АТ "ВКП" МЕТАЛIСТ".
Загальний стаж роботи - 29 років, з них на керівних посадах - 11 років.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Володіє часткою в розмірі 12.99998902329% від статутного капіталу Товариства.
Повноваження членів НР відповідно до Статуту продовжені до закінчення форс-мажорних обставин,
зафіксованих сертифiкатом ТПП України № 4482.
1. Посада
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта**

Ревiзор
Зяблiкова Людмила Олексiївна

1974
Вища, Донбаська державна машинобудiвельна академiя,
iнженер-економiст.

6. Стаж роботи (років)**
21
7. Найменування підприємства та
АТ "ВКП "Металiст", головний економiст
попередня посада, яку займав**
8. Дата набуття повноважень та термін,
07.04.2014 3 роки
на який обрано
9. Опис Ревiзор Товариства (Ревiзiйна комiсiї, у випадку її обрання) здiйснює контроль за фiнансово господарською дiяльнiстю Товариства шляхом проведення перевiрок фiнансово - господарської дiяльностi
Товариства.
Ревiзор Товариства (Ревiзiйна комiсiї, у випадку її обрання) обирається Загальним зборами шляхом
кумулятивного голосування строком на три роки. У випадку спливу цього строку повноваження Ревiзора
(Ревiзiйної комiсiї) продовжуються до дати проведення найближчих чергових Загальних зборiв.
Ревiзор Товариства (Ревiзiйна комiсiя) обирається Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають
повну цивiльну дiєздатнiсть. Право висувати кандидатiв мають акцiонери Товариства. Акцiонер-фiзична
особа, що має повну дiєздатнiсть, має право висувати власну кандидатуру. Одна й та сама особа може
обиратися Ревiзором (до складу Ревiзiйної комiсiї) неодноразово.
Не може бути Ревiзором (членом Ревiзiйної комiсiї):
член Наглядової ради Товариства;
Генеральний директор Товариства;
корпоративний секретар Товариства;
особа яка не має повної цивiльної дiєздатностi;
члени iнших органiв Товариства.
Ревiзор ( члени Ревiзiйної комiсiї) не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.
Повноваження Ревiзора (члена Ревiзiйної комiсiї) припиняються по закiнченнi строку, на який обрано
Ревiзора (Ревiзiйну комiсiю). У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрано Ревiзора (Ревiзiйну
комiсiю), Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання
Ревiзора (Ревiзiйну комiсiю), повноваження Ревiзора (Ревiзiйної комiсiї) продовжуються до дати прийняття
Загальними зборами рiшення про обрання або переобрання (Ревiзiйної комiсiї).
Ревiзор (Ревiзiйна комiсiя) має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати
скликання позачергових Загальних зборiв. Права та обов'язки Ревiзора (членiв Ревiзiйної комiсiї)
визначаються законодавством, цим Статутом, а також договором (контрактом), що укладається з Ревiзором
(членами Ревiзiйної комiсiї). Ревiзор (члени Ревiзiйної комiсiї) має право бути присутнiм на Загальних
зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом голосу. Ревiзор (члени Ревiзiйної
комiсiї) має право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках передбачених законом або цим
Статутом.
При здiйсненнi перевiрок фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Ревiзор перевiряє:
1)
достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
2)
вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi;
3)
своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй
вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
4)
дотримання Генеральним директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження
майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
5)
своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
6)
зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
7)
використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;
8)
правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
9)
дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
10)
фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення
власних та позичкових коштiв.
Ревiзор (Ревiзiйна комiсiя) вiдповiдно до покладених на нього завдань здiйснює плановi та зi позаплановi
(спецiальнi) перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Генеральний директор зобов'язаний
забезпечити Ревiзору доступ до iнформацiї, необхiдної для проведення планової або позапланової перевiрки,
в межах, передбачених цим Статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства.
Ревiзором (Ревiзiйною комiсiєю) за результатами проведення планової або позапланової перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi складається висновок.
Ревiзор (Ревезiйна комiсiя)доповiдає про результати проведених ним перевiрок Загальним зборам, а ткаож
Наглядовiй радi Товариства - на найближчому засiданнi Наглядової ради, що вiдбудеться пiсля здiйснення
такої перевiрки Ревiзором (Ревiзiйною комiсiєю).
Змін на посаді протягом звітного періоду не відбувалось.
Рiшення про обрання прийнято акцiонерами Товариства на рiчних Загальних зборах акцiонерiв АТ "ВКП
"МЕТАЛIСТ" (Протокол № 1/2014 вiд 07 квiтня 2014 року). Обрання вiдбулося у зв'язку iз запровадженням
у Товариствi посади Ревiзора.
Попереднi посади за останнi 5 рокiв: головний економiст, начальник вiддiлу внутрiшнього контролю.
На теперішній час обіймає посаду директора ТОВ "ТРЕЙД-МЕТ" (ЄДРПОУ 39497419, 04070, м. Київ, вул.
Григорія Сковороди, буд. 21/16). Обов'язки ревiзора виконує на громадських заcадах.
Загальний стаж роботи - 21 рік, з них на керівних посадах - 11 років.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Володіє часткою в розмірі 0.00027441769% від статутного капіталу Товариства.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Кількість за видами акцій
Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

1

2

Генеральний
директор

Ідентифікаційний код
юридичної особи

3

Від загальної
Кількість
кількості акцій
прості на Привілейовані
акцій (штук)
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

привілейов
ані на
пред'явник
а

4

5

6

7

8

9

Веретюк Євген
Олександрович

0

0

0

0

0

0

Головний
бухгалтер

Iванова Ганна
Володимирiвна

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової
ради

Сисюк Костянтин
Миколайович

1

0.00027441769

1

0

0

0

Заступник Голови
Наглядової ради

Каплiй Роман
Володимирович

18220

4.99989023293

18220

0

0

0

Член Наглядової
ради

Миргородський Вiктор
Валентинович

47373

12.99998902329

47373

0

0

0

Ревiзор

Зяблiкова Людмила
Олексiївна

1

0.00027441769

1

0

0

0

65595

18.00042809159

65595

0

0

0

Усього

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних)
Найменування юридичної особи

Ідентифікацій
ний код
юридичної
особи

Гарда Хандельс-унд Бетайлiгунгс ГмбХ
ТОВ "ОВЕРТАКС МЕНЕДЖЕМЕНТ
ЛЛП"

Кількість за видами акцій

Місцезнаходження

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості іменні

привілейовані
іменні

FN227854f

АВСТРIЯ 1010 д/н Вiдень вул.
Рейхсратштрассе, 3

182204

50

182204

0

ОС352010

ВЕЛИКА БРИТАНIЯ 00000 д/н
Бiрмiнгем Корнуолл Бiлдiнгс Ньюхол
Стрiт, 45-51, офiс 330

114513

31.424392439244

114513

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості іменні

привілейовані
іменні

Миргородський Вiктор Валентинович

47373

12.99998902329

47373

0

344090

94.424381462537

344090

0

Усього

Кількість за видами акцій

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

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

10.06.2010

91/05/1/10

Донецьке ТУ
ДКЦПФР

UA4000074843

Акція проста
бездокумент
арна іменна

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi
iменнi

0.50

364408

182204.00

100.000000000
000

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

Акцiї Iменнi простi. Форма випуску - Бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 364408шт. Номiнал одного цiнного папера 0.50 грн. Процент в статутному капiталi
емiтента 100.00%.
Свiдоцтво №91/05/1/10 вiд 10.06.2010р. втратило чиннiсть, нове свiдоцтво видано 28.01.2011р.
Рiшення про додатковий випуск акцiй не приймалось. Торгiвля акцiями на бiржi у 2017 роцi не вiдбувалася. Акцiї, випущенi емiтентом, процедуру лiстингу не
проходили. Заяву на допуск до лiстингу не подавали. Делiстинг не здiйснювали. Розмiщення акцiй-закрите.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

1.Виробничого призначення

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
9570.000
9570.000

- будівлі та споруди

3671.000

3671.000

0.000

0.000

3671.000

3671.000

- машини та обладнання

5761.000

5761.000

0.000

0.000

5761.000

5761.000

- транспортні засоби

54.000

54.000

0.000

0.000

54.000

54.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

84.000

84.000

0.000

0.000

84.000

84.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

9570.000

9570.000

0.000

0.000

9570.000

9570.000

Найменування основних
засобів

Орендовані основні
засоби (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
0.000
0.000

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
9570.000
9570.000

Пояснення : Первiсна вартiсть основних засобiв 17256,0 тис. грн., у тому числi:
Будинки та споруди - 7 648 тис. грн.;
Машини та обладнання - 8 150 тис. грн.;
Транспортнi засоби - 106 тис. грн.;
Iнструменти, прилади, iнвентар - 869 тис. грн.;
Iншi основнi засоби - 122 тис. грн.;
Бiблiотечнi фонди - 2 тис. грн.;
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 359 тис. грн.
Ступiнь їх зносу - 44,71%, у тому числi:
Будинки та споруди - 52%;
Машини та обладнання - 29%;
Транспортнi засоби - 49%;
Iнструменти, прилади, iнвентар - 96,6%;
Iншi основнi засоби - 54,9%;
Бiблiотечнi фонди - 100%;
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 100%.
Ступiнь їх використання у звітному періоді 0% у звязку з відсутністю виробничої
діяльності
Сума нарахованого зносу на кінець року нарахований знос складає 7686 тис. грн.:
Будинки та споруди - 3 977 тис. грн.;
Машини та обладнання - 2 389 тис. грн.;
Транспортнi засоби - 52 тис. грн.;
Iнструменти, прилади, iнвентар - 840 тис. грн.;
Iншi основнi засоби - 67 тис. грн.;
Бiблiотечнi фонди - 2 тис. грн.;
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 359 тис. грн.
Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами):
1.
Будiвлi та споруди - вiд 25 рокiв. Будiвлi та споруди пiдтримуються у
робочому станi, проводилися поточнi та капiтальнi ремонти.
2.
Машини та обладнання - бiльше 10 рокiв.
3.
Транспортнi засоби - бiльше 10 рокiв. Технiчне обслуговування та ремонт
транспортних засобiв проводились своєчасно вiдповiдно до термiну пробiгу.

4.
Iнструменти, прилади, iнвентар - бiльше 5 рокiв, пiдтримувались у робочому
станi вiднесенi до iнших основних засобiв.
У звiтному роцi надходження та вибуття основних засобiв не було.
Обмежень по використанню майна не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

-7215

-6351

Статутний капітал (тис.грн.)

182

182

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

182

182

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

Опис

Висновок

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України
"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення
вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів)
товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань
перед іншими особами
Розрахункова вартість чистих активів(-7215.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного
капіталу(182.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні
зміни до статуту у встановленому порядку.

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
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):

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Дата
погашення

0.00
0.00
0.00

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
Х
Х

Х
Х
Х
д/н
Х

0.00
0.00

0.000
Х

д/н
Х

Х

0.00

Х

Х

д/н
Х
Х

0.00
0.00
0.00

0.000
Х
Х

д/н
Х
Х

д/н
Х

0.00
0.00

0.000
Х

д/н
Х

0.000
Х
Х
Х
Х

д/н
Х
Х
Х
Х

д/н
0.00
Податкові зобов'язання
Х
171.00
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Інші зобов'язання та забезпечення
Х
26816.00
Усього зобов'язань та забезпечень
Х
26987.00
Опис Iншi зобов'язання - 26 816 тис. грн., в т.ч.:
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 26489 тис. грн.
З одержаних авансiв - 294 тис. грн.
З оплати працi - 17 тис. грн.
Поточнi забезпечення - 3 тис. грн. - резерв вiдпусток
Iншi поточнi зобов'язання - 13 тис. грн. - розрахунки по податковому кредиту

Х
Х
Х

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата
Дата
оприлюднення
виникнення
повідомлення у
події
стрічці новин
1
2
22.12.2017
22.12.2017

Вид інформації
3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?
Рік
Кількість зборів, усього
1
2015
0
2
2016
0
3
2017
0

У тому числі позачергових
0
0
0

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

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
д/н

Ні
X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю) ?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
д/н
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
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
Протягом останніх 3 років позачергові збори не скликалися.

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10
і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити) ні

Ні
X
X
X

ні

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : не скликалися

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

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності) ?
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
кількість членів наглядової ради - акціонерів
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10
відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10
відсотками акцій

(осіб)
3
3
0
0
1
2
0
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інші (запишіть)
У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою
поставлених завдань :
д/н
Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 5
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
д/н д/н

Ні
X
X
X
X

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
д/н
Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :
комітети не сформовані
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
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
Члени наглядової ради працюють на громадських засадах.

Ні
X
X
X

X

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 (запишіть) д/н

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
X
було обрано нового члена
Інше (запишіть) д/н
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?

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

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

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

Ні
X

Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
д/н

X
X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Публікується у
Інформація
Документи
Інформація
пресі,
Копії
розміщуєтьс
надаються для
розповсюд
оприлюднюється в
документів я на власній
ознайомлення
жується на
загальнодоступній
надаються
інтернет
безпосередньо
загальних
базі НКЦПФР про
на запит
торінці
в акціонерному
зборах
ринок цінних
акціонера акціонерного
товаристві
паперів
товариства
Фінансова звітність,
Так
Так
Так
Так
Так
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
Так
Так
Ні
Ні
Так
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Ні
Ні
Ні
Ні
Так
управління товариства
Статут та внутрішні
Ні
Ні
Так
Так
Ні
документи
Протоколи загальних зборів
Ні
Ні
Так
Так
Ні
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
осіб акціонерного товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) Ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X

X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X

X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в
минулому році?

Ревізійна комісія ( ревізор )
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть) д/н

Так
X

Ні
X
X

X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть) д/н

Так
X

Ні
X
X
X
X

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у
сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних
трьох років?
Так
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть) д/н

Ні
X
X
X
X
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом
наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття:
;
яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Ні;

укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини
такого відхилення протягом року.
д/н

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МЕТАЛIСТ"
Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ТРУБ, ПОРОЖНИСТИХ
ПРОФIЛIВ I ФIТИНГIВ ЗI СТАЛI
Середня кількість працівників 2
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 86117 Донецька область м. Макiївка вул. Антропова, буд. 17, т.(062)
343-58-70
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

2018

Коди
01
01
02972606
1413537200
230

за КВЕД

24.20

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.
Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

1000

--

--

первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

8
8
139
9570
17256
7686
---

8
8
139
9570
17256
7686
---

1030

--

--

інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1035
1040
1045
1090
1095

----9709

----9709

1100

6357

6357

1101
1102
1103
1104
1110

2164
507
2484
1202
--

2164
507
2484
1202
--

1125

1751

1784

1130

20

20

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи

1135
1136
1155
1160
1165
1167
1170
1190
1195
1200

1338
538
593
-26
26
9
5
10099
--

1340
538
530
-24
24
5
3
10063
--

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

вибуття
Баланс

1300

19808

19772

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

На кінець звітного
періоду
4

1400

182

182

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

-4118
--10651
---6351

-4118
--11515
---7215

1500

--

--

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1510
1515
1520
1525
1595

------

------

1600

--

--

1610

--

--

товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1615
1620
1621
1625
1630

25665
172
--17

26489
171
--17

1635

289

294

1660
1665
1690
1695

3
-13
26159

3
-13
26987

1700

--

--

Баланс

1900

19808

19772

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

НЕОБОРОТНI АКТИВИ
Нематерiальнi активи
На пiдприємствi застосовується прямолiнiйний метод амортизацiї нематерiальних
активiв.
Ряд. 1000 Залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду - 0 тис. грн.;
Ряд. 1001 Первiсна вартiсть на кiнець звiтного перiоду - 8 тис. грн., а саме:
* iншi нематерiальнi активи - 8 тис. грн. :
2,0 - програма 1С Бухгалтерія 7.7 ПРОФ (05.10.09)
3,0 - програма MS Windows Server Std 2003 (22.09.08)
0,7- програма MS Windows XP Profess RUS (30.07.08)
1,7 - програма "MD-Office (MD-info+MD-Declartion)
0,4 - програма AutoDoc (19.04.10)
0,2 - АРМ грузоотправителя
Ряд. 1002 Накопичена амортизацiя - 8 тис. грн.
Протягом звiтного року придбання та вибуття нематерiальних активiв не було
Ряд. 1005 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї на кiнець звiтного перiоду на суму 139
тис. грн. Вiдображено суму витрат по незавершеному будiвництву та придбаних, але
не введених в експлуатацiю основних засобiв та МНМА, з них:
33,0 - газопровід
4,4 - залізничний щлях (2)
101,0 - складське приміщення та щлях для під'їзду
0,3 - тиски слесарні L100

Незавершене будiвництво вiдображає суму iнвестицiй, вкладених у незавершене
будiвництво (включаючи обладнання для монтажу), що здiйснюється для власних потреб
Товариства, а також авансовi платежi для фiнансування такого будiвництва.
Основнi засоби вiдображенi в облiку по фактичним витратам на їх придбання,
доставку, установку, спорудження i виготовлення. Аналiтичний i синтетичний облiк
основних засобiв ведеться згiдно П(С)БО № 7. Синтетичний облiк основних засобiв
ведеться на рахунку 10. Аналiтичний облiк ОЗ ведеться по видах основних засобiв.
Ряд. 1011 Основні засоби первiсной вартостю 17256 тис. грн., а саме:
Будинки та споруди - 7648 тис. грн.;
Машини та обладнання - 8150 тис. грн.;
Транспортнi засоби - 106 тис. грн.;
Iнструменти, прилади, iнвентар - 869 тис. грн.;
Iншi основнi засоби - 122 тис. грн.;
Бiблiотечнi фонди - 2 тис. грн.;
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 359 тис. грн.
Ряд. 1012 Знос основних засобiв на кiнець звiтного року - 7686 тис. грн.
Протягом звітного періоду знос не нараховувався.
Ряд. 1010 Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець року - 9570 тис. грн.
У звiтному роцi придбання та вибуття основних засобiв не було, дооцінка первісної
вартості основних засобів не здійснювалася
Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів 2068 тис. грн.
У заставi основних засобiв немає.
ОБОРОТНI АКТИВИ
Запаси Запаси включають в себе сировину i матерiали, паливо, тару, запаснi
частини, малоцiннi та швидкозношуванi предмети, незавершене виробництво, готову
продукцiю, товари. Товариством прийнята постiйна система урахування запасiв.
Придбанi запаси зараховуються на баланс по їхнiй фактичнiй собiвартостi, що
визначається виходячи з витрат на їхнє придбання. При вiдпустцi запасiв у
виробництво, продаж або iнше вибуття, оцiнка їх здiйснюється по методу
середньозваженої собiвартостi. Порядок визнання i первiсної оцiнки запасiв на
пiдприємствi вiдповiдає вимогам П(С)БО № 9.
Ряд. 1101 Виробничi запаси Товариства склали на 31.12.17 р. в сумi 2164 тис. грн.,
в тому числi:
* сировина i матерiали - 29 тис. грн.;
* паливо - 3 тис. грн.;
* будiвельні матеріали - 9 тис. грн.;
* запаснi частини - 1967 тис. грн.;
* інші матеріали - 144 тис. грн.
* малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 12 тис. грн.
Ряд. 1102 Незавершене виробництво на кiнець звiтного року становить 507 тис. грн.
Ряд. 1103 Готова продукцiя на кiнець 2016 року складає 2484 тис. грн.
Ряд. 1104 Товари на кiнець звiтного перiоду у сумi 1202 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть. Склад дебiторської заборгованостi, порядок визнання i
оцiнки реальностi дебiторської заборгованостi вiдповiдають П(С)БО № 10
"Дебiторська заборгованiсть". Дебiторська заборгованiсть вiдображається по
реальнiй вартостi. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги включає
в себе заборгованiсть за реалiзовану продукцiю, товари або наданi послуги.
Ряд. 1125 Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги на
кiнець звiтного перiоду складає 1784 тис. грн. Первісна вартість дорівнює 4357
тис. грн.
Основні дебітори:
Продінвест КФ ТОВ - 2154 тис. грн
Мет-Ко ТОВ - 1803 тис. грн.
За строком непогашення заборгованість поділяється наступним чином:
До 3х років - 390 тис. грн.
Понад 3 роки - 3967 тис. грн.
На початок року нараховане резерв сумнівних боргів у сумі 2573 тис. грн. Протягом
року змін не було.
Ряд. 1130 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданих авансах - 20 тис.
грн.
Первісна вартість дорівнює 84 тис. грн. Основний дебітор Регіональні ел.мережі ДП
Донецька філія
За строком непогашення заборгованість складає до 3х років.
На початок року нараховане резерв сумнівних боргів у сумі 64 тис. грн. Протягом
року змін не було.
Ряд. 1135 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом, загальною сумою
1340 тис. грн., складається з:
ПДВ - 794 тис. грн.
Податок на прибуток - 538,0 тис. грн.
Розрахунки по обов'язковим платежам (держ.мито) - 4,0 тис. грн.
ЄСВ - 4 тис.грн.

Ряд. 1155 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець 2017 року склала 530
тис. грн., з них:
фінансова допомога - 506 тис. грн.
за реалізовані оборотні активи - 24 тис. грн.
фонд соц.страхування - 17 тис. грн.
За строком непогашення заборгованість поділяється наступним чином:
До 1 року - 506 тис. грн.
До 3х років - 24 тис. грн.
Понад 3 роки - 17 тис. грн.
На початок року нараховане резерв сумнівних боргів у сумі 17 тис. грн. Протягом
року змін не було.
Грошовi кошти та їх еквiваленти В статтi "Грошовi кошти та їх еквiваленти"
вiдображенi суми грошових коштiв, якi розмiщенi по рахункам: "Каса", "Рахунки в
банках", "Iншi кошти".
Ряд. 1170 ВИТРАТИ МАЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ Витрати майбутнiх перiодiв загальною сумою 5
тис. грн. складаються з передплати, витрат на страхування, тощо.
Ряд. 1190 Iншi оборотнi активи складають 3 тис. грн. - податковий кредит, строк
сплати яких не настав.
ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ В роздiлi "Власний капiтал" вiдображено джерела власного капiталу:
1. Капiтал, первiсно внесений його засновниками (акцiонерами) без визначення стоку
повернення. 2. Капiтал, одержаний пiдприємством в наслiдок ефективної дiяльностi
та який залишений в його розпорядженнi (нерозподiлений прибуток, iнший додатковий
капiтал). Статутний капiтал В статтi "Статутний капiтал" вiдображена зафiксована в
установчих документах загальна вартiсть активiв, яка є внеском власникiв
(учасникiв) в капiтал пiдприємства.
Ряд. 1400 Статутний капiтал на початок та на кiнець звiтного року склав 182 тис.
грн. Статутний фонд Товариства сплачений на 100%, подiлений на 364408 простi
iменнi акцiї номiнальною вартiстю 0,5 грн. (на протязi року змiни не вiдбувалися)
Iнший додатковий капiтал В статтi "Iнший додатковий капiтал" вiдображена сума
iндексацiї балансової вартостi основних засобiв згiдно з механiзмами та iндексами,
встановленими державними органами, а також сума дооцiнки залишкової вартостi
об'єктiв основних засобiв. Ряд. 1405 Iнший додатковий капiтал на кiнець року
складає 4118 тис. грн.(сума дооцiнки основних засобiв).
Ряд. 1420 Непокритий збиток на 31.12.17 р. склав 11515 тис. грн., у т.ч.
Непокритий збиток на початок року - 10651 тис. грн.
Чистий збиток звітного періоду - 864 тис. грн.
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань провадиться вiдповiдно до П(С)БО № 11
"Зобов'язання". Заборгованостi, по якiй закiнчився термiн позовної давностi, на
балансi пiдприємства немає.
Ряд. 1615 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 26489 тис. грн.
Основний кредитор - Нова Уелс Проджектс Лимитед - 26400 тис. грн.
Ряд. 1620 Розрахунки з бюджетом 171 тис. грн. - Місцеві податки
Ряд. 1630 Розрахунки з оплати працi - 17 тис. грн. :
за грудень 2017 р. - 3 тис. грн.
за попередні періоди по лікарняних листах - 14 тис. грн.
Ряд. 1635 Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 294 тис.
грн. Основний кредитор: ПрофМетал ТОВ - 120 тис. грн., Metaliondex фірма ТОВ - 109
тис. грн.
Ряд. 1660 Поточні забезпечення - 3 тис. грн. - резерв відпусток
Ряд. 1690 Iншi поточнi зобов'язання - 13 тис. грн. - розрахунки по податковому
кредиту
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Код за ДКУД
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І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

10

10

2050

(--)

(--)

2090

10

10

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
1708
(91)
(--)
(2491)

(--)
2969
(103)
(--)
(5901)

2190

--

--

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(864)
---(--)
(--)
(--)

(3025)
---(--)
(--)
(--)

2290

--

--

2295
2300

(864)
--

(3025)
--

2305

--

--

2350

--

--

2355

(864)

(3025)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445
2450

---

---

2455

--

--

2460
2465

--864

--3025

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
-43
11
-2529
2583

За аналогічний
період попереднього
року
4
-58
16
-5884
5958

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
364408
364408
( 2.37096880)

За аналогічний
період попереднього
року
4
364408
364408
( 8.30113500)

2615

( 2.37096880)

( 8.30113500)

2650

--

--

Звiт про фiнансовi результати складено згiдно з Законом України вiд 16.07.99 р. №
996-ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Звiт про
фiнансовi результати сформовано наростаючим пiдсумком за 2017 рiк.
ФIНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Ряд. 2000 Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
у звiтному роцi склав 10 тис. грн.
Ряд. 2120 Iншi операцiйнi доходи 1708 тис. грн., а саме:
*доход вiд курсової рiзницi - 1693 тис. грн.
*дохід від списання кредиторської заборгованості - 15 тис. грн.
Ряд. 2160 Адміністративні витрати - 91 тис. грн.:
*заробітна плата - 43 тис. грн.
*ЄСВ - 11 тис. грн.
*інформаційні та інші послуги - 37 тис. грн.
Ряд. 2180 Iншi операцiйнi витрати 2491 тис. грн. - операцiйна курсова рiзниця

Генеральний директор

________________

Веретюк Євген Олександрович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Iванова Ганна Володимирiвна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МЕТАЛIСТ"

за ЄДРПОУ

2018

Коди
01
01
02972606

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2017 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від повернення авансів
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з інших податків і зборів
Витрачання на оплату повернення авансів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

Код за ДКУД

1801004

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

410

112

3005
3006
3010
3020
3095

---4
213

------

3100

(34)

(33)

3105
3110
3115
3118
3140
3190
3195

(37)
(15)
(7)
(7)
(530)
(6)
-2

(51)
(18)
(9)
(9)
(--)
(5)
-4

3200

--

--

3205

--

--

3215

--

--

3220
3225
3250

----

----

3255

(--)

(--)

3260
3270
3290
3295

(--)
(--)
(--)
--

(--)
(--)
(--)
--

3300

--

--

3305
3340

---

---

3345

(--)

(--)

3350
3355
3390
3395
3400
3405
3410
3415

-(--)
(--)
--2
26
-24

-(--)
(--)
--4
30
-26

Протягом звiтного перiоду Пiдприємство здiйснювало розрахунки грошовими коштами у
нацiональнiй валютi. Залишок грошових коштiв на початок року на розрахунковому
рахунку - 26 тис. грн., на кiнець року - 24 тис. грн. У касi на початок та кiнець

року залишок грошових коштiв склав 0 тис.грн. Обмежень по використанню грошових
коштiв немає.
Ряд. 3095 "Iншi надходження" - 213 тис. грн.
Ряд. 3190 "Iншi витрачання" - 6 тис. грн.
Генеральний директор

________________

Веретюк Євген Олександрович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Iванова Ганна Володимирiвна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МЕТАЛIСТ"

2018

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
02972606

Звіт про власний капітал
за 2017 рік
Форма № 4

Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Внески учасників : Внески
до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу : Викуп
акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення частки в
капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

Код за ДКУД

1801005

НерозЗареєстподілерований Капітал ДодатРезерний
Неопла- ВилуКод
(пайови у дооцін- ковий
вний прибуток чений
чений
рядка
й)
ках
капітал капітал (непокри капітал капітал
капітал
тий
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
4000
182
-4118
--10651
---

Всього

10
-6351

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

182

--

4118

--

-10651

--

--

-6351

4100

--

--

--

--

-864

--

--

-864

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--182

----

--4118

----

--864
-11515

----

----

--864
-7215

Джерелом власного капiталу є:
1. Капiтал, первiсно внесений його засновниками (акцiонерами) без визначення
строку повернення.
2. Додатково внесений капiтал.
3. Капiтал, одержаний пiдприємством внаслiдок ефективної дiяльностi та залишений в
його розпорядженнi: нерозподiлений прибуток або непокритий збиток та iнший
додатковий капiтал.
Статутний фонд Товариства сплачений на 100%, 364408 простi iменнi акцiї
номiнальною вартiстю 0,5 грн. (на протязi року змiни не вiдбувалися). У звiтному
перiодi Товариство не мало нi резервного, нi несплаченого капiталу.
Iнший додатковий капiтал на початок та на кiнець року складає 4118 тис. грн. сума дооцiнки основних засобiв.
Непокритий збиток на 31.12.17 р. склав 11515 тис. грн., у т.ч.:
Непокритий збиток на початок року - 10651 тис. грн.
Чистий збиток звiтного перiоду - 864 тис. грн.

Генеральний директор

________________

Веретюк Євген Олександрович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Iванова Ганна Володимирiвна

XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт )
1

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної
особи - підприємця)

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Аудиторська
фірма "Аудит Сервіс Груп"

2

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки*
платника податків - фізичної особи)

31714676

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01135, м. Київ, пр. Перемоги, буд.2,
кв.35А

4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською
палатою України

2738
30.11.2001

5

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії
свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів

6

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи
контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

д/н
д/н
д/н
д/н
д/н
0696
29.06.2017

7

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

01.01.2017 - 31.12.2017

8

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення
думки)

03

9

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

ні

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

1511/01/17
21.11.2017

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

21.11.2017 - 01.03.2018

12

Дата аудиторського висновку (звіту)

01.03.2018

13

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

16000.00

