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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14310922
4. Місцезнаходження: 14030, Україна, Чернігівська обл., м. Чернiгiв, Захисникiв України, 9
5. Міжміський код, телефон та факс: 0462233315, 0462233315
6. Адреса електронної пошти: chprt@chprt.pat.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 03.04.2020, Протокол № 19 Засiдання Наглядової ради ПрАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА"
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
chprt.pat.ua
13.04.2020

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

7. Судові справи емітента

8. Штрафні санкції емітента

9. Опис бізнесу
X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
X
1) інформація про органи управління
X
2) інформація про посадових осіб емітента
X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
X
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

11. Звіт керівництва (звіт про управління)
X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
X
2) інформація про розвиток емітента
X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
X
4) звіт про корпоративне управління
X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
X
- інформація про наглядову раду
X
- інформація про виконавчий орган
X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент
X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
X
- повноваження посадових осіб емітента
X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
X
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
X
1) інформація про випуски акцій емітента
X
2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу
X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

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

26. Інформація про вчинення значних правочинів

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

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

29. Річна фінансова звітність
X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:
Iнформацiю про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi та iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря ПрАТ не розкривають згiдно глави 4 роздiлу III Положення 2826 про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Товариство не входить до жодних об'єднань та не бере участь в iнших юридичних особах. Рейтингова оцiнка не визначалась. Фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли у Товариства вiдсутнi. На протязi 2019 року судовi справи/провадження, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв Товариства, вiдсутнi. Штрафних санкцiй, накладених органами державної влади у звiтному перiодi, не вiдбувалось. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв) не розкривається, тому що на кiнець звiтного перiоду засновник не є акцiонером Товариства. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, та Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, ПрАТ не розкривають згiдно глави 4 роздiлу III Положення 2826 про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Облiгацiї та iншi цiннi папери, що пiдлягаєть реєстрацiї, Товариством не випускалось. Протягом звiтного перiоду викуп власних акцiй не здiйснювався. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнюється, тому що у звiтному перiодi не було емiсiї цiльових облiгацiй Товариства.Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв Товариства цiнних паперiв (крiм акцiй) вiдсутня з вiдсутнiстю у Товариства будь-яких iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв, Статутом Товариства не передбачено. Iнформаця про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами вiдсутня у зв'язку з вiдсутнiстю виплати дивiдендiв у 2019 роцi за результатами роботи 2018 року та у 2020 роцi за результатами роботи 2019 року. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiя осносних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води закласифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Протягом звiтного перiоду прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв та прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не вiдбувалось. Протягом звiтного перiоду не приймались рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою), вiдсутнiй згiдно ст. 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, вiдсутня, тому що Товариство не є поручителем (страховиком/гарантом), що здiйснює забезпечення випуску боргових паперiв. У Товариства вiдсутня iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами Товариства. Договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над Товариством, протягом звiтного перiоду не укладалось. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покритя вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Прострочених строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, немає. Iнформацiя про випуски iпотечних сетрифiкатiв вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєструiпотечних активiв вiдсутня, тому що Товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi у зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй у зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, тому що Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	А00 № 583597
3. Дата проведення державної реєстрації
	26.12.1995
4. Територія (область)
	Чернігівська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	361270
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	14
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
	56.30 - Обслуговування напоями
	47.19 - Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	ПАТ "Полiкомбанк"
2) МФО банку
	353100
3) Поточний рахунок
	UA703531000000000026001202015
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	
5) МФО банку
	
6) Поточний рахунок
	

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Товариство створене вiдповiдно до Наказу № 813 Регiонального вiддiлення фонду державного майна України по Чернiгiвськiй областi вiд 11.12.1995 року шляхом перетворення Державного пiдприємства "Славутич - сервiс" у Вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" згiдно з Указом Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв" вiд 26.11.1994 р. № 699/94.
Товариство було зареєстроване як суб'єкт пiдприємницької дiяльностi виконкомом Чернiгiвської мiської ради 26.12.1995 р. (розпорядження № 423-р). 
Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", що набрав чинностi 29.04.2009 р., Вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" перейменоване у Публiчне акцiонерне товариство "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" 18.02.2011 року. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" 26 лютого 2018 року прийнято рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне. Рiшення зареєстровано в ЄДР 28.02.2018 року. Повне найменування пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА".
Мiсцезнаходження Товариства: 14030, Україна, м. Чернiгiв, вул. Захисникiв України, буд. 9.
           Товариство складається з одного пiдприємства, структурних пiдроздiлiв 3 - адмiнiстративний, технiчний та торговий, видiлених на окремий баланс та дочiрнiх пiдприємств немає. Намiрiв про змiни в органiзацiйнiй структурi в перспективi розвитку не закладено.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу складає 14 осiб. Внутрiшнiх сумiсникiв - 1 особа. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осiб. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють за договорами ЦПХ - 6 осiб. Фонд оплати працi - 1074 тис.грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року - збiльшення на 281 тис.грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: на протязi року деякi категорiї працiвникiв пройшли навчання на курсах пiдвищення квалiфiкацiї, проходили семiнари та тренiнги.

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

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
На протязi звiтного перiоду Товариство не проводило спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
З боку третiх осiб пропозицiй щодо реорганiзацiї не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика Товариства затверджена Наказом № 01 вiд 02.01.2019 року та Наказом № 1 вiд 02.01.2013 року у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-XIY, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), iнструкцiй та iнших нормативних актiв, якi регулюють порядок ведення бухгалтерського облiку, складання i подання фiнансової звiтностi. На вимогу статтi 12 "Застосування мiжнародних стандартiв" Закону про бухгалтерський обiк, починаючи з 01 сiчня 2012 року, Товариство складає фiнансову звiтнiсть (консолiдовану фiнансову звiтнiсть) за мiжнародними стандартами фiнансвої звiтностi (МСФЗ).
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi з принципом облiку по фактичним витратам, за виключенням фiнансових iнструментiв, що оцiнюються по справедливiй вартостi, змiни якої вiдображаються в складi прибутку або збитку за перiод, i активiв, наявних для продажу, що вiдображаються по справедливiй вартостi.
          Облiкова полiтика Товариства передбачає дотримання основних принципiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi: обачностi, повноти висвiтлення, автономностi, послiдовностi, безперервностi, нарахування та вiдповiдальностi доходiв i витрат, превалювання сутностi над формою, прiоритету iсторичної (фактичної) собiвартостi, єдиного грошового вимiрника та перiодичностi.
Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. З 1 сiчня 2012 року Товариство прийняло МСФЗ (IРК.5) 1 " Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". Перша фiнансова звiтнiсть пiдприємства за МСФЗ складається на 31 грудня 2013 року.
           Iдентифiкованi об'єкти основних засобiв об'єднуються у класи. Клас основних засобiв - це група основних засобiв, однакових за характером i способом використання в дiяльностi пiдприємства. В бухгалтерському облiку формуються наступнi класи: 
- Земельнi дiлянки;
- Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої;
- Машини та обладнання;
- Транспортнi засоби;
- Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);
- Iншi основнi засоби.
         Собiвартiсть об'єкта основних засобiв складається з: 
а) цiни його придбання, включаючи iмпортнi мита та невiдшкодовуванi податки на придбання пiсля вирахування торговельних знижок та цiнових знижок. 
б) будь-яких витрат, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом. 
в) первiсної попередньої оцiнки витрат на демонтаж, перемiщення об'єкта та вiдновлення територiї, на якiй вiн розташований, зобов'язання за якими суб'єкт господарювання бере або коли купує цей об'єкт, або коли використовує його протягом певного перiоду з метою, яка вiдрiзняється вiд виробництва запасiв протягом цього перiоду.
         Собiвартiсть об'єкта основних засобiв, створеного власними силами, визначається з використанням тих самих принципiв, як i для придбаного активу.
          Пiсля первiсного визнання об'єктiв основних засобiв подальшi витрати подiляються на:
- ремонти та технiчне обслуговування;
- добудову або дообладнання;
- модернiзацiю та/або замiну значних частин об'єкта (компонентiв).
          Для iдентифiкованих об'єктiв основних засобiв по визначених класах встановлюється прямолiнiйний метод амортизацiї. При передачi в експлуатацiю малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується 100% знос.
          Визнання балансової вартостi об'єкта основних засобiв припиняється:
а) пiсля вибуття, або 
б) коли не очiкують майбутнiх економiчних вигод вiд його використання або вибуття. 
          Капiтальнi iнвестицiї в необоротнi активи - витрати на будiвництво, реконструкцiю, модернiзацiю (iншi витрати, що збiльшують первiсну вартiсть), виготовлення, придбання об'єктiв необоротних активiв (у тому числi необоротних матерiальних активiв, призначених для замiни дiючих, i устаткування для монтажу), що здiйснюються пiдприємством.
         Незавершенi капiтальнi iнвестицiї в необоротнi матерiальнi активи на дату складання фiнансової звiтностi оцiнюються за їх фактичною собiвартiстю та включаються до статтi "Основнi засоби" звiту про фiнансовий стан (балансу).
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї в нематерiальнi активи на дату складання фiнансової звiтностi оцiнюються за їх фактичною собiвартiстю та включаються до статтi "Нематерiальнi активи" звiту про фiнансовий стан (балансу).
          Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив тодi i тiльки тодi, коли:
а) є ймовiрнiсть того, що Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю;
б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити.
          Нерухомiсть, яка придбана або створена з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу Товариства (iнвестицiйна нерухомiсть) первiсно оцiнюється за її собiвартiстю.
Якщо окремий об'єкт нерухомостi одночасно використовується у власному виробництвi, при постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей Товариства та одночасно частина такої нерухомостi здається в оренду iншим особам, то критерiєм вiднесення нерухомостi до iнвестицiйної є питома вага корисної площi зданої в оренду нерухомостi. Якщо питома вага зданої в оренду корисної площi перевищує 50% всiєї корисної вiдповiдного об'єкта нерухомостi, то такий об'єкт нерухомостi визнається як iнвестицiйна нерухомiсть.
Визнання iнвестицiйної нерухомостi припиняється (виключається зi звiту про фiнансовий стан) при вибуттi або коли iнвестицiйна нерухомiсть вилучається з використання на постiйнiй основi i не очiкується жодних економiчних вигод вiд її вибуття. Прибутки або збитки, що виникають через вибуття або лiквiдацiю iнвестицiйної нерухомостi, визначаються як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активу i визнаються у прибутку або збитках у перiодi вибуття чи лiквiдацiї.
           Запаси - це активи, якi:
- утримуються для продажу у звичайному ходi господарської дiяльностi (наприклад, товари, якi було придбано для реалiзацiї в роздрiбнiй торгiвлi);
- перебувають у процесi виробництва для такого продажу або
- iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг.
          Класифiкацiя запасiв:
- товарнi запаси;
- запаси сировини i матерiалiв;
- запаси промiжних етапiв виробництва;
- готова продукцiя.
           Склад витрат, якi входять до собiвартостi запасiв:
1) витрати на придбання;
2) витрати на обробку (витрати на виробництво);
3) iншi витрати, понесенi для приведення запасiв в їх поточний стан та мiсце розташування.
          Спосiб розрахунку собiвартостi запасiв - специфiчна iдентифiкацiя витрат.
          Фiнансовi iнструменти в бухгалтерському облiку подiляються на:
- фiнансовi активи, 
- фiнансовi зобов'язання, 
- iнструменти власного капiталу i 
- похiднi фiнансовi iнструменти. 
          Фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання вiдображається у балансi, якщо пiдприємство є стороною - укладачем контракту щодо фiнансового iнструмента.
          Фiнансовi активи включають: 
- грошовi кошти, не обмеженi для використання, та їх еквiваленти; 
- дебiторську заборгованiсть, не призначену для перепродажу, яка виникла в наслiдок контракту, що надає право отримати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого пiдприємства; 
- фiнансовi iнвестицiї; 
- фiнансовi активи, призначенi для перепродажу; 
- iншi фiнансовi активи. 
          Фiнансове зобов'язання - контрактне зобов'язання: 
а) передати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив iншому пiдприємству; 
б) обмiнятися фiнансовими iнструментами з iншим пiдприємством на потенцiйно невигiдних умовах. 
в) iншi контрактнi зобов'язання, розрахунки за яким будуть або можуть бути здiйсненi iнструментами власного капiталу Товариства.
          Товариство класифiкує свої фiнансовi зобов'язання в такий спосiб: 
- фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у складi прибуткiв або збиткiв (призначенi для торгiвлi), 
- iншi фiнансовi зобов'язання. 
До iнструментiв власного капiталу належать:
- простi акцiї та
- iншi види власного капiталу. 
Похiднi фiнансовi iнструменти включають:
- ф'ючерснi контракти, 
- форварднi контракти та 
- iншi похiднi фiнансовi iнструменти. 
             Покупка або продаж фiнансових активiв, передача яких передбачається в термiни, установленi законодавчо або правилами даного ринку (покупка i продаж на стандартних умовах), визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на дату, коли Товариство прийняло на себе зобов'язання передати фiнансовий актив. Всi iншi операцiї по придбанню визнаються, коли Товариство стає стороною договору у вiдношеннi даного фiнансового активу. Товариство списує фiнансовий актив з облiку тiльки у випадку припинення прав на грошовi потоки за вiдповiдним договором, або у випадку передачi фiнансового активу i вiдповiдних ризикiв i вигод iншому пiдприємству. Якщо Товариство не передає, але в той же час не зберiгає основнi ризики i вигоди вiд володiння активом i продовжує контролювати переданий актив, то вона продовжує вiдображати свою частку в даному активi i пов'язаному з ним зобов'язаннi в сумi передбачуваного вiдшкодування. Якщо Товариство зберiгає всi основнi ризики i вигоди вiд володiння переданим фiнансовим активом, вона продовжує враховувати даний фiнансовий актив.
            Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума.
В бухгалтерському облiку дебiторська заборгованiсть подiляється:
- дебiторську заборгованiсть, що визначається як фiнансовий актив,
- iншу дебiторську заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть, що вiдноситься до фiнансових активiв пiсля первiсного визнання облiковується за амортизованою собiвартiстю. Товариство створює резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi, що являє собою оцiнку понесених збиткiв за методом абсолютної суми сумнiвної заборгованостi. З метою оцiнки iндивiдуально значимих ризикiв на кожну звiтну дату визначається перелiк сумнiвної дебiторської заборгованостi. Пiд сумнiвним боргом розумiється дебiторська заборгованiсть, щодо якої iснує невпевненiсть її погашення боржником. Залишок резерву сумнiвних боргiв на дату балансу не може бути бiльшим, нiж сума дебiторської заборгованостi на ту саму дату. Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат.
               Виплати працiвникам включають:
а) короткостроковi виплати працiвникам, такi як заробiтна плата, внески на соцiальне забезпечення, оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть, участь у прибутку та премiї (якщо вони пiдлягають сплатi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду), а також негрошовi пiльги теперiшнiм працiвникам (такi як медичне обслуговування, надання житла, автомобiлiв, а також надання безкоштовних чи субсидованих товарiв або послуг);
б) виплати по закiнченнi трудової дiяльностi, такi як пенсiї, iншi види пенсiйного забезпечення, страхування життя та медичне обслуговування по закiнченнi трудової дiяльностi;
в) iншi довгостроковi виплати працiвникам, включаючи додаткову вiдпустку за вислугу рокiв або оплачувану академiчну вiдпустку, виплати з нагоди ювiлеїв чи iншi виплати за вислугу рокiв, виплати за тривалою непрацездатнiстю, а також отримання частки прибутку, премiї та вiдстрочену компенсацiю, якщо вони пiдлягають сплатi пiсля завершення дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду або пiзнiше;
г) виплати при звiльненнi.


Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
Основним видом дiяльностi Товариства є надання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого майна. Даний вид дiяльностi не залежить вiд сезонних змiн. За звiтний рiк питома вага обсягу реалiзованих послуг склала 81% вiд загального обсягу реалiзованої продукцiї (робiт, послуг), що дорiвнює 2532тис. грн. Також Товариство здiйснювало обслуговування напоями та продаж зоотоварiв та ветеринарних препаратiв. Питома вага обсягу реалiзованих послуг склала 17,6% вiд загального обсягу реалiзованої продукцiї (робiт, послуг), що дорiвнює 549тис. грн. У 2019 роцi Товариство не займалося експортними операцiями.
Прiоритетним завданням при роботi з орендарями правлiння визначило: вiддавати перевагу суб'єктам господарської дiяльностi, якi вiдносятся до сфери обслуговування населення.  
Основнi ризики в дiяльностi емiтента пов'язанi з нестабiльнiстю економiчної ситуацiї в країнi, постiйними змiнами в законодавствi. Основними завданнями в дiяльностi Товариства в частинi управлiння ризиками є уникнення i мiнiмiзацiя ризикiв, пом`якшення їх наслiдкiв, зменшення вразливостi Товариства до них, забезпечення досягнення стратегiчних цiлей Товариства при дотриманнi балансу iнтересiв усiх зацiкавлених сторiн. 
Нових технологiй не впроваджено. Конкуренцiя у сферi дiяльностi Товаритсва є досить високою. Перспективнi плани розвитку емiтента полягають у залученнi платоспроможних клiєнтiв. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання, - 40 контрагентiв; покупцiв -  48 контрагентiв. У звiтному перiодi Товариство здiйснювало свою дiяльнiсть виключно в Українi.


Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
За останнi п'ять рокiв придбання або вiдчудження активiв Товариство не проводило. Товариство не планує будь-яких значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс Товариства за первiсною вартiстю. Мiсцезнаходження: м. Чернiгiв, вул. Захисникiв України, буд. 9; м. Бахмач, вул. Дружби, буд. 4а. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Наявнiсть власних основних засобiв за балансовою вартiстю станом на 31.12.2019 року складає 1412 тис.грн., незавершене будiвництво - 0 тис.грн. В 2019 роцi вiдбулося оновлення основних засобiв на суму 23 тис.грн. та вибуття основних засобiв на суму 7 тис.грн. Аналiтичний облiк вiдповiдає даним синтетичного облiку основних засобiв. Нарахування амортизацiї на основнi засоби проводилось за прямолiнiйним методом. Сума зносу складає 1606 тис.грн. Основнi фонди мають середнiй ступiнь зношеностi (46,8%). Протягом звiтного року оновлення основних фондiв вiдбувалось внаслiдок модернiзацiї. Екологiчнi питання не впливають на використання активiв Товариства.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Можливi фактори ризику, пов'язанi з невизначеною економiчною ситуацiєю в Українi, кризовим станом економiки в цiлому, змiнами в податковiй системi, неплатоспроможнiстю замовникiв, зменшенням об'єму продажу товарiв та послуг, зростанням кiлькостi конкурентiв на ринку послуг.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Товариство працює на умовах госпрозрахунку, фiнансування з бюджету не отримує. 
У звiтному перiодi дiяльнiсть Товариства була збитковою у зв'язку з впровадженням нового виду дiяльностi. На думку фахiвцiв емiтента, в наступному звiтному роцi власного робочого капiталу буде достатньо для погашеня поточних потреб. Наразi фахiвцi Товариства розробляють можливi шляхи покращення лiквiдностi.


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

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк - оптимiзацiя витрат.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
На протязi звiтного перiоду Товариством не здiйснювались жоднi дослiдження та розробки.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
н/д


IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Загальнi збори акцiонерiв Товариства
Акцiонери
Згiдно з реєстром
Наглядова рада Товариства
Голова
Члени
Пекуровський Л.Й.
Швець А.М.
Пекуровський I.Л.
Пекуровський О.Л.
Виконавчий орган Товариства
Директор
Пекуровська О.М.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Пекуровський Леонiд Йосипович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1943
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	58
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Новатор-сервiс", 14252171, директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.02.2018, обрано обрано на три роки
9) Опис
	Посадова особа є акцiонером Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. До повноважень посадової особи як голови наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради. Обов'язками голови наглядової ради є координацiя дiяльностi наглядової ради для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй. Винагороду отримує згiдно Договору. Розмiр отриманих доходiв, в тому числi в натуральнiй формi, за 2019 рiк - 48000,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 58 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Наглядової ради; директор. Обiймає посаду директора в ПрАТ "Новатор - сервiс" (iдентифiкацiйний код юридичної особи - 14252171; мiсцезнахоження - Україна, м. Чернiгiв, пр-т Миру, буд. 12). Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась.

1) Посада
	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Швець Андрiй Михайлович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1947
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	53
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПП "Ефiр-М2, 21394822, директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.02.2018, обрано обрано на три роки
9) Опис
	Посадова особа є акцiонером Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. До повноважень посадової особи як члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради. Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду отримує згiдно Договору. Розмiр отриманих доходiв, в тому числi в натуральнiй формi, за 2019 рiк - 19200,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 53 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Член Наглядової ради; директор. Працює фiзичною особою-пiдприємцем. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась.

1) Посада
	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Пекуровський Iгор Леонiдович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1969
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	27
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "ГРАНД", 22823179, директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.02.2018, обрано обрано на три роки
9) Опис
	Посадова особа є акцiонером Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. До повноважень посадової особи як члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради. Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду отримує згiдно Договору. Розмiр отриманих доходiв, в тому числi в натуральнiй формi, за 2019 рiк - 19200,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 28 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Член Наглядової ради; директор. Працює фiзичною особою-пiдприємцем. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась.

1) Посада
	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Пекуровський Олександр Леонiдович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1972
5) Освіта
	Професiйно-технiчна
6) Стаж роботи (років)
	25
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА", 14310922, менеджер (управитель)
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.02.2018, обрано обрано на три роки
9) Опис
	 Посадова особа є акцiонером Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. До повноважень посадової особи як члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради. Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду отримує згiдно Договору. Розмiр отриманих доходiв, в тому числi в натуральнiй формi, за 2019 рiк - 19200,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 25 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Член Наглядової ради; менеджер (управитель) кафе. Працює в ПрАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" (iдентифiкацiйний код юридичної особи - 14310922; мiсцезнахолження: Україна, м.Чернiгiв, вул. Захисникiв України, 9). Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась.

1) Посада
	Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Дубiна Наталiя Андрiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1952
5) Освіта
	Середня-спецiальна
6) Стаж роботи (років)
	45
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПП "Ефiр-М", 21394822, економiст
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	21.04.2017, обрано обрано на три роки
9) Опис
	Посадова особа не є акцiонером Товариства. Повноваження та обов'язки голови ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом Товариства, основними серед яких контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, зокрема: достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам. Винагороду не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 45 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Голова ревiзiйної комiсiї; економiст бухгалтерського облiку. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась.

1) Посада
	Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Пекуровська Ольга Кузьмiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1971
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	25
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Новатор-сервiс", 14252171, бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	21.04.2017, обрано обрано на три роки
9) Опис
	Посадова особа є акцiонером Товариства. Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом Товариства, основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу Товариства, його управлiнь. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у складi комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагороду не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 25 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: iнформацiя про попереднi посади, що мiститься в трудовiй книжцi, не розголошується згiдно до ст.32 Конституцiї України, оскiльки згоди на розголошення такої iнформацiї вiд зазначеної особи отримано не було. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась.

1) Посада
	Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Данькевич Ольга Вiкторiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1989
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	8
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "Пласт-Бокс Україна", 32946550, бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	21.04.2017, обрано обрано на три роки
9) Опис
	Посадова особа є акцiонером Товариства. Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом Товариства, основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу Товариства, його управлiнь. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у складi комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагороду не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 8 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер. Обiймає посаду бухгалтера в ТОВ "Пласт - Бокс Україна" (iдентифiкацiйний код юридичної особи - 32946550; мiсцезнахоження - Україна, м. Чернiгiв, вул. Ушинського, буд. 14). Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась.

1) Посада
	Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Пекуровська Олена Миколаївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1971
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	31
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА", 14310922, директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	18.02.2017, обрано обрано на три роки
9) Опис
	Посадова особа є акцiонером Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства та Контрактi, основними серед яких є: виконання представницьких функцiй вiд iменi Товариства перед третiми особами без довiреностi; загальне та оперативне керiвництво виробничою дiяльнiстю Товариства; органiзацiя господарської дiяльностi Товариства та iнше. Заробiтна плата сплачується вiдповiдно до контракту. Розмiр отриманих доходiв, в тому числi в натуральнiй формi, за 2019 рiк - 152649,06 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 31 рiк. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась.

1) Посада
	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Ромаскевич Вiкторiя Володимирiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1976
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	26
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "ДIЯ - ПЛЮС", 31818941, головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	22.11.2007, обрано не визначено
9) Опис
	Посадова особа не є акцiонером Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю Товариства. Основним обов'язком на посадi головного бухгалтера є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати вiдповiдно до штатного розкладу. Розмiр отриманих доходiв, в тому числi в натуральнiй формi, за 2019 рiк - 86762,83 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 26 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер. Обiймає посаду головного бухгалтера в Асоцiацiя малого та середнього бiзнесу Чернiгiвщини "ДIЯ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи - 30042102; мiсцезнаходження: Україна, м. Чернiгiв, вул. Коцюбинського, буд. 49а) . Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась.

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





Прості іменні
Привілейо-вані іменні
1
2
3
4
5
6
7
Голова Наглядової ради
Пекуровський Леонiд Йосипович

216 637
14,991349
216 637
0
Член Наглядової ради
Швець Андрiй Михайлович

149 387
10,337628
149 387
0
Член Наглядової ради
Пекуровський Iгор Леонiдович

302 517
20,934273
302 517
0
Член Наглядової ради
Пекуровський Олександр Леонiдович

251 045
17,372394
251 045
0
Голова Ревiзiйної комiсiї
Дубiна Наталiя Андрiївна

0
0
0
0
Член Ревiзiйної комiсiї
Пекуровська Ольга Кузьмiвна

61 565
4,260317
61 565
0
Член Ревiзiйної комiсiї
Данькевич Ольга Вiкторiвна

906
0,062695
906
0
Директор
Пекуровська Олена Миколаївна

76 601
5,300813
76 601
0
Головний бухгалтер
Ромаскевич Вiкторiя Володимирiвна

0
0
0
0
Усього
1 058 658
73,259469
1 058 658
0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

У разi звiльнення директора або головного бухгалтера виплачується грошова компенсацiя за невикористанi щорiчнi вiдпустки згiдно ст. 24 Закону України "Про вiдпустки". Винагороди не виплачуються.
У разi звiльнення голови та членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї жоднi винагороди або компенсацiї не виплачуються.

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Перспективнi плани розвитку емiтента полягають у залученнi платоспроможних клiєнтiв, наданнi якiсного сервiсу.
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк - оптимiзацiя витрат, впровадження високоефективної системи управлiння товарним рухом,
пiдвищення ефективностi роботи персоналу.
На наступнi роки Товариство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планiв, пов'язаних з розвитком iснуючих видiв дiяльностi, пошуком нових платоспроможних клiєнтiв, розробкою нової маркетингової стратегiї та стратегiї цiноутворення.
Основнi фiнансовi iнструменти Товариства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську
заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам: ринковий ризик, змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання; ризик втрати лiквiдностi, Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань.

2. Інформація про розвиток емітента
Приватне акцiонерне товариство "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" створене вiдповiдно до Наказу № 813 Регiонального вiддiлення фонду державного майна України по Чернiгiвськiй областi вiд 11.12.1995 року шляхом перетворення Державного пiдприємства "Славутич - сервiс" у Вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" згiдно з Указом Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв" вiд 26.11.1994 р. № 699/94.

Товариство було зареєстроване як суб'єкт пiдприємницької дiяльностi виконкомом Чернiгiвської мiської ради 26.12.1995 р. (розпорядження № 423-р). 

Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", що набрав чинностi 29.04.2009 р., Вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" перейменоване у Публiчне акцiонерне товариство "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" 18 лютого 2011 року.

В 2018 роцi рiшенням Загальних зборiв товариства (Протоколл №23 вiд 26.02.2018р.) було змiнено тип товариства з публiчного на приватне, затверджено нову редакцiю Статуту. Також в зв'язку з перейменуванням вулицi Одинцова на вулицю Захисникiв України, вiдповiдно до розпорядження Чернiгiвської мiської ради вiд 19.02.2016 року №54-р "Про перейменування вулиць мiста" прийнятого на пiдставi закону України "Про засудження комунiстичного та нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв в Українi та заборону пропаганди їхньої символiки", змiнились юридична адреса Товариства.

З моменту створення пiдприємство змiнило види дiяльностi, вiдбувались значнi змiн чисельностi персоналу.

Товариство на теперешнiй час складається з одного пiдприємства, структурних пiдроздiлiв видiлених на окремий баланс та дочiрнiх

пiдприємств немає.

Основний вид економiчної дiяльностi: Здавання в оренду власного нерухомого майна; додатковi види дiяльностi: обслуговування напоями, роздрiбна та

оптова торгiвля, ветеринарнi та юридичнi послуги.

ПрАТ " Чернiгiвпобутрадiотехнiка " на протязi 2019 року займалося розвитком основного виду дiяльностi  надання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого майна. Та торгiвельного напрямку: приготування напоїв, продаж зоотоварiв та ветпрепаратiв. Товариство протягом 2019 року мало взаємовiдносини iз 73 контрагентами постачальниками та 74 контрагентми покупцями та замовниками (за договорами). Цiни на оренду нерухомостi доступнi середньому споживачу. Цiни на продукцiю доступнi середньому споживачу та залежать вiд стабiльностi цiнової полiтики держави та доходiв населення.

Основнi ризики в дiяльностi емiтента пов'язанi з нестабiльнiстю економiчної ситуацiї в країнi, постiйними змiнами в законодавствi, знецiнення гривнi, нестабiльна банкiвська система, загроза воєнних дiй.

Конкуренцiя у всiх сферах дiяльностi Товаритсва є досить високою.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
У звiтному роцi деривативи не укладались; правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв не вчинялось.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Протягом звiтного року деривативи, опцiони та фьючерснi контракти не розглядались та не укладались. 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків


4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство немає власного кодексу корпоративного управлiння

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
не застосовує

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
не застосовує

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Немає
Товариство не застосовує положення кодексу корпоративного управлiння, але Товариство керується Положеннями НКЦПФР. 


3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
чергові
позачергові

X

Дата проведення
16.04.2019
Кворум зборів
77,7
Опис
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв.
3. Розглiд та затвердження звiту директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк.
4. Розгляд та затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2018 рiк.
5. Розгляд та затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк.
7. Розподiл прибутку за 2018 рiк.

До перелiку питань до порядку денного пропозицiй не поступало.
Всi питання розглянуто та прийнятi рiшення:
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi трьої осiб: голова лiчильної комiсiї та члени лiчильної комiсiї. Строк повноважень обраної лiчильної комiсiї встановити до дати закриття Загальних зборiв акцiонерiв.
2. Обрати голову та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. Затвердити регламент проведення Загальних зборiв.
3. Звiт директора ПрАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк прийняти до вiдома та затвердити. Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовiльною.
4. Звiт Наглядової ради ПрАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" за 2018 рiк прийняти до вiдома та затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовiльною. 
5. Звiт (висновки) Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" за 2018 рiк прийняти до вiдома.
6. Затвердити рiчний звiт ПрАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" за 2018 рiк. 
7. Затвердити чистий прибуток ПрАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" за результатами дiяльностi в 2018 роцi у розмiрi 103 тис. грн. Прибуток пiдприємства вiд фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк спрямувати на формування фонду розвитку та матерiально-технiчної бази Товариства.


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

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

Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)


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

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

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

X

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

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (зазначити)


Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (зазначити)


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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні
Наглядова рада

X
Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства 

Інше (зазначити)
За звiтний перiод не проводились позачерговi збори акцiонерiв.

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів
4
членів наглядової ради - представників акціонерів
0
членів наглядової ради - незалежних директорів
0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
З питань аудиту

X
З питань призначень

X
З винагород

X
Інше (зазначити)
У складi Наглядової ради не створен жодний комiтет.

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: н/д

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: н/д

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові
Посада
Незалежний член


Так
Ні
Пекуровський Леонiд Йосипович
Голова Наглядової ради

X
Опис:

Швець Андрiй Михайлович
Член Наглядової ради

X
Опис:

Пекуровський Iгор Леонiдович
Член Наглядової ради

X
Опис:

Пекуровський Олександр Леонiдович
Член Наглядової ради

X
Опис:
Наглядова рада є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товаритсва, в межах компетенцiї, визначеної Статутом ПрАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА", здiйснює управлiння Товариством, контролює та регулює дiяльнiсть директора. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на три роки. Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть.  Дiюча Наглядова рада була обрана на Загальних зборах акцiонерiв 28 лютого 2018 року (Протокол № 23). Склад - 4 особи, голова та члени Наглядової ради.   Повноваження та обов'язки визначенi в Статутi Товариства. Члени Наглядової ради отримують винагороду згiдно цивiльно-правововго договору. У складi Наглядової ради комiтетiв не створювалось. 

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

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги
X

Інше (зазначити)


X

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

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

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

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

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

X
Інше (зазначити)
Члени Наглядової ради були обранi на Загальних зборах акцiонерiв 28 лютого 2018 року (Протокол № 23) строком на три роки. На загальних зборах також було затверджено Положення про Наглядову раду Товариства. Члени Наглядової ради самостiйно ознайомились зi змiстом внутрiшнiх документiв Товариства.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Протягом 2019 року Наглядовою радою було проведено 8 засiдань, на яких були прийнятi наступнi рiшення: пiдготовка та проведення Загальних зборiв акцiонерiв; затвердження звiтiв про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства; затвердження аудитора та умов договору з ним; надання дозволу на виконання проєктних та ремонтних робiт по розширенню корисної площi будiвлi; надання дозволу на отримення КВЕДу на новий вид дiяльностi; вiдчужити примiщення .

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди

X
Інше (запишіть)
Розмiр винагороди членiв Наглядової ради зазначається в договорах з головою та членами Наглядової ради.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки
Директор Товариства є одноосiбним виконавчим органом, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi. Права та обов'язки директора визначаються актами законодавства, Статутом ПрАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА", Положенням про виконавчий орган, трудовим договором (контарктом), що укладається з ним. Директор призначається Наглядовою радою строком на три роки. Дiючий директор, Пекуровська Олена Миколаївна, була обрана засiданням Наглядової ради 18.02.2017р. (протокол № 19). Укладено Контракт строком до 17 лютого 2020 року.
Функцiональними обов'язками Директора Товариства є: вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiсть Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. 
Опис
н/д

Примітки
н/д 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  2

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X

Положення про наглядову раду
X

Положення про виконавчий орган
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X

Положення про акції акціонерного товариства

X
Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)


Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
так
так
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу
так
так
ні
ні
ні
Інформація про склад органів управління товариства
так
так
так
так
так
Статут та внутрішні документи
так
ні
так
так
так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
ні
ні
так
так
так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
так
ні
так
ні
ні

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

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

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Менше ніж раз на рік

X
Раз на рік

X
Частіше ніж раз на рік

X

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

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Виконавчий орган

X
Інше (зазначити)


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

Так
Ні
З власної ініціативи

X
За дорученням загальних зборів
X

За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

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

X
Інше (зазначити)


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

№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1
Пекуровський Iгор Леонiдович

20,934273
2
Пекуровський Леонiд Йосипович

14,991349
3
Пекуровський Олександр Леонiдович

17,372394
4
Пекуровська Олена Миколаївна

5,300813
5
Швець Андрiй Михайлович

10,337628

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

Загальна кількість акцій
Кількість акцій з обмеженнями
Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження
1 445 080
322 191
п. 10 ст. 42 Роздiлу IХ "Вiдстеження платiжних систем та систем розрахункiв i контроль за проведенням переказу"  Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України".
12.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на три роки. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: за його бажанням за умови письмового повiдомлення; в разi неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я; в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання; в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.
Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами строком на три роки. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Ревiзiйної комiсiї припиняються: за його бажанням за умови письмового повiдомлення; в разi неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я; в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання; в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.
Директор призначається Наглядовою радою строком на три роки. Повноваження Директора Товариства припиняються за рiшенням Наглядової ради. Пiдстави для припинення повноважень Директора встановлюються чинним законодавством, Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства та укладеним з ним трудовим договором (контрактом).
Головний бухгалтер призначається та звiльняється Директором Товариства.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiя, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення. - Приватнi акцiонернi товариства не розкривають згiдно ч. 8 ст. 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження членiв Наглядової ради: призначати та звiльняти Директора; обирати аудитора; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI "Видiл та припинення акцiонерного товаритва" Закону України "Про акцiонернi товариства"; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз дiючим законодавством та Статутом.
Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї: перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; проводити спецiальнi перевiрки.
Повноваження Директора: приймати рiшення про укладення правочинiв; розпоряджатися майном та коштами Товариства, якщо їх вартiсть становить не бiльше 10% активiв; вiдкривати рахунки в банкiвських установах; пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства; приймати на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв Товаритсва; видавати накази; затверджувати iнструкцiї, iншi внутрiшнi нормативнi акти з питань, що не входять до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
Повноваження головного бухгалтера: має право дiяти вiд iменi бухгалтерiї Товариства, представляти iнтереси Товаритсва у взаємовiдносинах зi структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань; виносити на розгляд керiвництва пропозицiї щодо полiпшення дiяльностi Товариства; у межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи; самостiйно вести листування зi структурними пiдроздiлами Товариства, а також iншими органiзацiями з питань, що входять до його компетенцiї; подавати пропозицiї директору щодо полiпшення дiяльностi Товариства, щодо притягнення до матерiальної вiдповiдальностi посадових осiб.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Звiт незалежного аудитора

 з надання впевненостi щодо iнформацiї про корпоративне управлiння, вiдображеної у звiтi керiвництва (звiтi з управлiння) 

 ПрАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА"



1. Iнформацiя про предмет завдання та опис рiвня впевненостi.

 Ми провели перевiрку iнформацiї про корпоративне управлiння, вiдображеної у звiтi керiвництва у складi звiту емiтента цiнних паперiв ПрАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" за 2019 рiк з метою отримання обгрунтованої впевненостi щодо вiдповiдностi поданої iнформацiї законодавчим та нормативним вимогам . Перевiрена iнформацiя включає:

"iнформацiю про власний кодекс корпоративного управлiння товариства;

" iнформацiю про проведенi загальнi збори товариства у звiтному перiодi та загальний опис питань, що розглядались на вказаних зборах;

" iнформацiю про персональний склад наглядової та колегiального виконавчого органу емiтента, про проведенi засiдання та загальний опис питань, якi розглядались на засiданнях таких органiв разом з прийнятими на них рiшеннями; 

"опис основних характеристик системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; 

"перелiк осiб, якi є прямо або опосередковано власниками значного пакету акцiй емiтента; 

"iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; 

"порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; повноваження посадових осiб емiтента. 



2. Застосовнi критерiї.

При перевiрцi iнформацiї про корпоративне управлiння ПрАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" ми керувалися вимогами Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV (зi змiнами та доповненнями), зокрема статтею 40'; Закону України "Про акцiонернi товариства" зi змiнами та доповненнями; вимогами Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 2826, зi змiнами та доповненнями, Принципами корпоративного управлiння, затвердженi рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 №955.



3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу.

 Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за повноту та достовiрнiсть складання i подання звiту про корпоративне управлiння у складi звiту керiвницта (звiту з управлiння), що включено до звiту емiтента вiдповiдно до вимог Закону України "Про цiннi папери та фоновий ринок", згiдно Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,  та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень, внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати пiдприємство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.



4. Вiдповiдальнiсть аудитора.

 Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що звiт про корпоративне управлiння складено у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, i у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту незалежного аудитора, що мiстить висновок про предмет завдання. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що процедури отримання доказiв, проведенi вiдповiдно до МСЗНВ 3000 (переглянутий), завжди можуть виявити суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi даного звiту про корпоративне управлiння.

Виконуючи завдання з пiдтвердження вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000 (переглянутий), ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього перiоду виконання завдання.

Крiм того ми:

"iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення iнформацiї у звiтi про корпоративне управлiння внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

"отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються виконання з пiдтвердження, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

"оцiнюємо прийнятнiсть та обгрунтованiсть тверджень i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;

"доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть пiдприємство продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у звiтi з управлiння або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити пiдприємство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;

"оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст звiту з корпоративного управлiння включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи вiдповiдає подана у звiтi iнформацiя, законодавчим та нормативним вимогам по  її складанню, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

"Ми повiдомляємо тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення процедур перевiрки та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

"Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки та iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.



5. Застосовнi вимоги контролю якостi.

Аудиторська компанiя дотримується вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 та вiдповiдно впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи задокументовану полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних вимог законодавчих та нормативних актiв.



6. Дотримання вимог незалежностi та iнших етичних вимог

Ми дотримались вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, затверджених Радою з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, який грунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної поведiнки.



7. Перегляд виконаної роботи

"Метою виконання процедур щодо перевiрки звiту про корпоративне управлiння було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо:

1) вiдповiдностi iнформацiї про корпоративне управлiння  у Товариствi, вiдображеної у звiтi, вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства", Принципам корпоративного управлiння, вимогам Статуту Товариства та прийнятим Положенням Товариства.



"При виконаннi завдання з надання обгрунтованої впевненостi  ми проаналiзували Статут Товариства, Положення, якими керується товариство,  протоколи загальних зборiв акцiонерiв, протоколи засiдань Наглядової ради, накази та iншi розпорядчi документи, що регламентують систему внутрiшнього контролю, посадовi iнструкцiї, органiзацiйно-управлiнську структуру товариства, норми та нормативи, що застосовуються Товариством, дозвiльнi документи Товариства на проведення лiцензованих видiв дiяльностi, документи, що пiдтверджують iнформацiю про володiння особами значними пакетами акцiй. 



"Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства".

"Спецiальної посади або вiддiлу, який вiдповiдає за роботу з акцiонерами, в Товариствi не створювалось.

"Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту. 

"Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками Товариства таким чином, щоб жоден працiвник не мав змоги зосередити у своїх руках усi повноваження необхiднi для здiйснення повної господарської операцiї. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль.

"Товариство адекватно оцiнює ризики фiнансово-господарської дiяльностi та корпоративного управлiння та здiйснює попереджувальнi заходи у вiдповiдь на оцiненi ризики на мiкрорiвнi.  

"Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює Наглядова рада товариства, Ревiзiйна комiсiя.

"Протягом звiтного перiоду поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснював Директор Товариства в межах повноважень, якi встановлено Статутом Товариства. 

"Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв за минулi три роки скликались та проводились регулярно та у вiдповiдностi до законодавства України.   

            Органи управлiння Товариством дiють на пiдставi Положень, затверджених Загальними зборами акцiонерiв Товариства.



8. Висновок



             За результатами виконаних аудиторських процедур перевiрки iнформацiї, вiдображеної у звiтi про корпоративне управлiння, аудиторами зроблено висновок:

На нашу думку, ПрАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" у звiтi про корпоративне управлiння за 2019 рiк  розкрито iнформацiю в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV (зi змiнами та доповненнями), Закону України "Про акцiонернi товариства" зi змiнами та доповненнями та вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 2826 (зi змiнами та доповненнями).  



Директор ТОВ "Аудиторсько-консалтингова компанiя "НIЛ"

Аудитор								Наталiя Iванiвна Ляшенко      

Сертифiкат аудитора серiї А №004440, виданий Аудиторською 

Палатою України 26 грудня 2000 року,

Диплом АССА ДипIФР №1837478



Адреса Вул. Iвана Мазепи, б.48, м. Чернiгiв, Україна         

31 березня 2020 р.



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



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





Прості іменні
Привілейовані іменні







Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні
Пекуровський Iгор Леонiдович
302 517
20,934273
302 517
0
Пекуровський Леонiд Йосипович
216 637
14,991349
216 637
0
Пекуровський Олександр Леонiдович
251 045
17,372394
251 045
0
Швець Андрiй Михайлович
149 387
10,337628
149 387
0
Пекуровська Олена Миколаївна
76 601
5,300813
76 601
0
Усього
996 187
68,936457
996 187
0
IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій


1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
№ з/п
Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій
Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента
Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)
Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1
2
3
4
5
6
1
15.04.2019
Пекуровський Iгор Леонiдович

16,934494
20,934273
Зміст інформації:
Дата отримання емiтентом iнформацiї вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв - 15 квiтня 2019 року.
15 квiтня 2019 року iз Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерного товариства "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА", наданого ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", товариство отримало iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерного товариства, складено станом на 10.04.2019 року.
Пакет акцiй Пекуровського Iгора Леонiдовича, у власностi якого знаходилось 244717 шт. простих iменних акцiй, що становило 16,934494% загальної кiлькостi акцiй, та 16,934494% голосуючих акцiй Товариства збiльшився шляхом прямого набуття на 57800 шт. простих iменних акцiй, що становить 3,999779% загальної кiлькостi акцiї та 3,999779% голосуючих акцiй i став дорiвнювати 302517 шт. простих iменних акцiй, що становить 20,934273% загальної кiлькостi акцiй та 20,934273% голосуючих акцiй.
Пiдсумковий пакет голосуючих акцiй - 20,934273%.
2
15.04.2019
Пекуровський Леонiд Йосипович

10,991571
14,991349
Зміст інформації:
Дата отримання емiтентом iнформацiї вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв - 15 квiтня 2019 року.
15 квiтня 2019 року iз Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерного товариства "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА", наданого ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", товариство отримало iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерного товариства, складено станом на 10.04.2019 року.
Пакет акцiй Пекуровського Леонiда Йосиповича, у власностi якого знаходилось 158837 шт. простих iменних акцiй, що становило 10,991571% загальної кiлькостi акцiй, та 10,991571% голосуючих акцiй Товариства збiльшився шляхом прямого набуття на 57800 шт. простих iменних акцiй, що становить 3,999778% загальної кiлькостi акцiї та 3,999778% голосуючих акцiй i став дорiвнювати 216637 шт. простих iменних акцiй, що становить 14,991349% загальної кiлькостi акцiй та 14,991349% голосуючих акцiй.
Пiдсумковий пакет голосуючих акцiй - 14,991349%.
3
15.04.2019
Пекуровський Олександр Леонiдович

10,992263
17,372394
Зміст інформації:
Дата отримання емiтентом iнформацiї вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв - 15 квiтня 2019 року.
15 квiтня 2019 року iз Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерного товариства "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА", наданого ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", товариство отримало iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерного товариства, складено станом на 10.04.2019 року.
Пакет акцiй Пекуровського Олександра Леонiдовича, у власностi якого знаходилось 158847 шт. простих iменних акцiй, що становило 10,992263% загальної кiлькостi акцiй, та 10,992263% голосуючих акцiй Товариства збiльшився шляхом прямого набуття на 92198 шт. простих iменних акцiй, що становить 6,380131% загальної кiлькостi акцiї та 6,380131% голосуючих акцiй i став дорiвнювати 251045 шт. простих iменних акцiй, що становить 17,372394% загальної кiлькостi акцiй та 17,372394% голосуючих акцiй.
Пiдсумковий пакет голосуючих акцiй - 17,372394%.
4
15.04.2019
Приватне акцiонерне товариство "Новатор-сервiс"
14252171
14,379688
0
Зміст інформації:
Дата отримання емiтентом iнформацiї вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв - 15 квiтня 2019 року.
15 квiтня 2019 року iз Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерного товариства "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА", наданого ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", товариство отримало iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерного товариства, складено станом на 10.04.2019 року.
Пакет акцiй ПрАТ "Новатор-сервiс", у власностi якого знаходилось 207798 шт. простих iменних акцiй, що становило 14,379688% загальної кiлькостi акцiй, та 14,379688% голосуючих акцiй Товариства, зменшився шляхом прямого вiдчудження на 207798 шт. простих iменних акцiй, що становить 14,379688% загальної кiлькостi акцiї та 14,379688% голосуючих акцiй i став дорiвнювати 0 шт. простих iменних акцiй, що становить 0,000000% загальної кiлькостi акцiй та 0,000000% голосуючих акцiй.
Пiдсумковий пакет голосуючих акцiй - 0,000000%.
X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Права та обов'язки
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акцiя проста бездокументарна iменна
1 445 080
0,25
Права та обов'язки зазначенi в п. 4 Статуту ПрАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА".
Права акцiонерiв: 
- брати участь в управлiннi Товариством;
- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
- брати участь у розподiлi прибутку Товариства;
- вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцiй у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;
- отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна;
- виходу iз Товариства шляхом вiдчудження належних йому акцiй.
Акцiонери зобов'язанi:
- додержуватись Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- виконувати рiшення Загальних зборiв;
 -виконувати свої зобов'язання перед Товариством;
- оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом;
- не розголошувати комерцiйну таємницю та конфедицiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.
нi
Примітки:
Торгiвля цiнними паперами Товариства на внутрiшньому та зовнiшньому ринках протягом звiтного перiоду не здiйснювалась. Цiннi папери емiтента не проходили процедуру лiстингу та делiстингу в звiтному перiодi. Додатково акцiї не випускались.
XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
17.04.2001
24/24/1/01
Чернiгiвське теруправлiння ДКЦПФР
UA4000093058
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,25
1 445 080
361 270
100
Опис
Торгiвля цiнними паперами Товариства на внутрiшньому та зовнiшньому ринках протягом звiтного перiоду не здiйснювалась. Цiннi папери емiтента не проходили процедуру лiстингу та делiстингу в звiтному перiодi. Додатково акцiї не випускались.

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість цінних паперів (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій



прості іменні
привілейовані іменні
1
2
3
4
5
Пекуровська Олена Миколаївна
76 601
5,300813
76 601
0
Пекуровський Олександр Леонiдович
251 045
17,372394
251 045
0
Усього
327 646
22,673207
327 646
0

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

Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Міжнародний ідентифікаційний номер
Кількість акцій у випуску (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) 
1
2
3
4
5
6
7
8
17.04.2001
24/24/1/01
UA4000093058
1 445 080
361 270
1 122 889
322 191
0
Опис:
Пiдстава виникнення обмеження - п. 10 ст. 42 Роздiлу IХ "Вiдстеження платiжних систем та систем розрахункiв i контроль за проведенням переказу" Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України"
Дата виникнення обмеження - 12.10.2014р.




XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн)
Орендовані основні засоби (тис. грн)
Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
2. Невиробничого призначення:
1 537
1 412
0
0
1 537
1 412
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
174
160
0
0
174
160
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
1 325
1 229
0
0
1 325
1 229
  інші
38
23
0
0
38
23
Усього
1 537
1 412
0
0
1 537
1 412
Опис
Визнання та оцiнка основних засобiв здiйснювалась у вiдповiдностi до МСБО (IAS) 16 "Основнi засоби", МСБО40 "Iнвестицiйеа нерухомiсть" та Наказу про органiзацiю облiкової полiтики у вiдповiдностi з МСФЗ № 01 вiд 02.01.2019р. та Наказу № 1 вiд 02.01.2013р.
Згiдно з Наказом про облiкову полiтику, строк корисної експлуатацiї для визначених класiв основних засобiв наступний:
- будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 20 рокiв;
- машини та обладнання - 5-7 рокiв;
- транспортнi засоби - 5 рокiв;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 3-4 роки;
- iншi основнi засоби - 2-7 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2018р. - 3003 тис.грн.; станом на 31.12.2019р. - 3018 тис.грн.
Сума нарахованого зносу станом на 31.12.2018р. - 1466 тис.грн.; станом на 31.12.2019р. - 1606 тис.грн.
Основнi засоби зношенi на 46,8%. Протягом звiтного перiоду вiдбувалось оновлення основних фондiв та лiквiдацiя.
У Товариства вiдсутнi будь-якi обмеження на використання майна.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
1 618
1 713
Статутний капітал (тис.грн)
361
361
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
361
361
Опис
Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного торвариства, схвалених рiшенням НКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу (Звiту про фiнансовий стан): розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 1300, 1595, 1695; зареєстрований капiтал - рядок 1400; скоригований зареєстрований капiтал - рiзниця рядкiв 1400, 1425.
Висновок
Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує зареєстрований капiтал на 1257 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований зареєстрований капiтал на 1257 тис.грн. Вимоги частини 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення зареєстрованого капiталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:

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

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
59
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
290
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
349
X
X
Опис
Облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється вiдповiдно вимогам Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи".
Станом на 31.12.2019 року кредити банкiв вiдсутнi. Зобов'язання за цiнними паперами, у тому числi за облiгацiями, за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими цiнними паперами, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi. Фiнансова допомога на зворотнiй основi вiдсутня.
Iншi зобов'язання складаються з заборгованостi за:
- товари, роботи, послуги; 
- розрахунками з оплати працi;
- iнших поточних зобов'язань.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторсько-консалтингова компанiя "НIЛ"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
38054314
Місцезнаходження
14017, Україна, Чернігівська обл., Новозаводський р-н, м. Чернiгiв, Iвана Мазепи, 48
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
4511
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
23.02.2012
Міжміський код та телефон
0462935295
Факс
0462935295
Вид діяльності
Аудиторська дiяльнiсть
Опис
ТОВ "АКК "НIЛ" надає Товариству послуги по аудиту фiнансової звiтностi та аудиторську перевiрку iнформацiї, що вiдображена у Звiтi про управлiння у складi Звiту емiтента. ТОВ "АКК "НIЛ" самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Акцiонерне товариство "Полiкомбанк"
Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
19356610
Місцезнаходження
14013, Україна, Чернігівська обл., Деснянський р-н, м. Чернiгiв, О. Молодчого, 46
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ №263217
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
20.08.2013
Міжміський код та телефон
0462774895
Факс
0462651513
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
04071, Україна, Київська обл., Подольський р-н, м. Київ, Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ №271467
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
03.03.2015
Міжміський код та телефон
0445910404
Факс
0444825207
Вид діяльності
Оброблення даних, розмiщення iнформацiй на веб-узлах i пов'язана з ними дiяльнiсть; iнша дiяльнiсть у сферi iнформацiйних технологiй i комп'ютерних систем; консультуваня з питань iнформатизацi
Опис
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює дiяльнiсть вiдповiдно до "Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв", затверджених рiшенням Наглядової ради ПАТ "НДУ" (протокол вiд 04.09.2013 року № 4) та зареєстрованого НКЦПФР 01.10.2013 року, рiшення № 2092.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Приватне акцiонерне товариство "Страхове товариство "Гарантiя"
Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
14229456
Місцезнаходження
01601, Україна, Київська обл., Печерський р-н, м. Київ, Печерський узвiз, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ №594466
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
12.01.2012
Міжміський код та телефон
0445816770
Факс
0462777070
Вид діяльності
Страхування майна та автотранспорту
Опис
ПрАТ "СТ "Гарантiя" надає Товариству послуги по страхуванню майна. ПрАТ "СТ "Гарантiя" не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Еталон"
Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
20080515
Місцезнаходження
03057, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м. Київ, Дегтярiвська, 33-б, 2 пiд'їзд
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ №469864
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
28.07.2009
Міжміський код та телефон
0445902222
Факс
0445902222
Вид діяльності
Страхування вiд нещасних випадкiв
Опис
ПрАТ "СК "Еталон" надає Товариству послуги по страхуванню вiд нещасних випадкiв. ПрАТ "СК "Еталон" не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Державна установа "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма
Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи
21676262
Місцезнаходження
03680, Україна, Київська обл., Голосiївський р-н, м. Київ, Антоновича, 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
18.02.2019
Міжміський код та телефон
0444983815
Факс
0442875673
Вид діяльності
Послуги з пiдготовки та розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв; послуги з розмiщення реклами вiд учасникiв фондового ринку на порталi
Опис
ДУ "АРIФРУ" надає допомогу в органiзацiї процесу розкриття iнформацiї, здiйснює юридичний супровiд процесiв, пов'язаних з розкриттям.
Надає змогу скористатися поштовим сервiсом emitent.net.ua, який вiдповiдає вимогам НКЦПФР щодо реєстрацiї суб'єктiв розкриття iнформацiї на фондовому ринку України в Загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР.

КОДИ
Дата

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА"
за ЄДРПОУ
14310922
Територія
Чернігівська область, Деснянський р-н
за КОАТУУ
7410136300
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Надання в оренду й експлуатацію  власного чи орендованого нерухомого майна
за КВЕД
68.20
Середня кількість працівників: 15
Адреса, телефон: 14030 м. Чернiгiв, Захисникiв України, 9, 0462233315
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

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



Нематеріальні активи
1000
0
0
    первісна вартість
1001
0
0
    накопичена амортизація
1002
( 0 )
( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
Основні засоби
1010
212
183
    первісна вартість
1011
383
398
    знос
1012
( 171 )
( 215 )
Інвестиційна нерухомість
1015
1 325
1 229
    первісна вартість
1016
2 620
2 620
    знос
1017
( 1 295 )
( 1 391 )
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
    первісна вартість
1021
0
0
    накопичена амортизація
1022
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:



    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
0
0
    інші фінансові інвестиції
1035
0
0
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0
Відстрочені податкові активи
1045
0
0
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
1 537
1 412
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
112
215
Виробничі запаси
1101
0
0
Незавершене виробництво
1102
0
0
Готова продукція
1103
0
0
Товари
1104
95
175
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
36
53
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
10
33
    з бюджетом
1135
0
0
    у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
    з нарахованих доходів
1140
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
12
25
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
319
229
Готівка
1166
1
2
Рахунки в банках
1167
318
227
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0
0
у тому числі в:



    резервах довгострокових зобов’язань
1181
0
0
    резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
    резервах незароблених премій
1183
0
0
    інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
0
0
Усього за розділом II
1195
489
555
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
2 026
1 967

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



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
361
361
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
982
981
Додатковий капітал
1410
152
249
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
54
54
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
164
-27
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
1 713
1 618
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення



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



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



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



    довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
83
60
    розрахунками з бюджетом
1620
45
53
    у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
    розрахунками зі страхування
1625
3
6
    розрахунками з оплати праці
1630
31
41
    одержаними авансами
1635
130
169
    розрахунками з учасниками
1640
21
20
    із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
    страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
0
0
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
0
0
Усього за розділом IІІ
1695
313
349
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
2 026
1 967
Примітки: Фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31 грудня 2019 року складена вiдповiдно до вимог МСФЗ. Загальна вартiсть активiв Товариства станом на кiнець звiтного перiоду становить 1967 тис.грн. У порiвняннi з попереднiм перiодом зменшення загальної вартостi активiв складає 3%. Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду - 183 тис.грн.; iнвестицiйної нерухомостi - 1229 тис.грн. Для нарахування амортизацiї застосовується прямолiнiйний метод. Протягом звiтного перiоду змiн в амортизацiйнiй полiтицi не було. Ступiнь зносу основних засобiв станом на 31.12.2019 року становить 46,8%. За рiк вiдбулося вибуття та модернизацiя основних засобiв.
Запаси включають: малоцiннi та бистрозношувальнi предмети та товари.
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги на кiнець звiтного перiоду збiльшилась на 32% та складає 53 тис.грн. 
Облiк грошових коштiв ведеться вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
Придбання та реалiзацiї майнових комплексiв не було. Статутний капiтал протягом року не змiнювався.
Поточнi зобов'язання за товари, роботи, послуги на кiнець звiтного перiоду зменшились на 38% та складають 60 тис.грн.


Керівник				Пекуровська Олена Миколаївна

Головний бухгалтер			Ромаскевич Вiкторiя Володимирiвна
КОДИ
Дата

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА"
за ЄДРПОУ
14310922

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
1801003
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
3 081
2 519
Чисті зароблені страхові премії
2010
0
0
Премії підписані, валова сума
2011
0
0
Премії, передані у перестрахування
2012
( 0 )
( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
0
0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
0
0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 2 183 )
( 1 524 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 0 )
( 0 )
Валовий:
    прибуток
2090
898
995
    збиток
2095
( 0 )
( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0
0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
0
0
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
0
0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
0
0
Інші операційні доходи
2120
14
4
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2123
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 1 009 )
( 904 )
Витрати на збут
2150
( 0 )
( 0 )
Інші операційні витрати
2180
( 0 )
( 14 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
0
0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0
0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток
2190
0
81
    збиток
2195
( 97 )
( 0 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
16
22
Інші доходи
2240
13
0
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 0 )
( 0 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 20 )
( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
0
103
    збиток
2295
( 88 )
( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
0
0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
0
103
    збиток
2355
( 88 )
( 0 )
II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
0
0
Інший сукупний дохід
2445
0
0
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
0
0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
( 0 )
( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
0
0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
-88
103
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
1 156
980
Витрати на оплату праці
2505
1 074
793
Відрахування на соціальні заходи
2510
233
174
Амортизація
2515
148
141
Інші операційні витрати
2520
601
354
Разом
2550
3 212
2 442
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
1 445 080
1 445 080
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
1 445 080
1 445 080
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
0,000000
0,070000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
0,000000
0,070000
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: Доходи та витрати вiдображено у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСФЗ. Доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, iнших активiв) в Товариствi визнається при наявностi всiх умов, а саме: покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю (товар, iнший актив); Товариство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими активами); сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена; є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Товариства, а витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. При визначеннi доходу застосовується нарахування, згiдно якого доходи вiдображаються у бухгалтерському облiку та звiтностi в момент виникнення, незалежно вiд дати надходження коштiв. Витрати визнаються одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. 
ПрАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" є платником єдиного податку 3 групи; не платник податку на прибуток на загальних пiдставах; не платник податку на додану вартiсть.

Керівник				Пекуровська Олена Миколаївна

Головний бухгалтер			Ромаскевич Вiкторiя Володимирiвна
КОДИ
Дата

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА"
за ЄДРПОУ
14310922


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

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



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
2 983
2 537
Повернення податків і зборів
3005
0
0
 у тому числі податку на додану вартість
3006
0
0
Цільового фінансування
3010
38
0
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
93
0
Надходження від повернення авансів
3020
0
0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
0
0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
0
0
Надходження від операційної оренди
3040
0
0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
0
0
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
8
23
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 1 695 )
( 1 310 )
Праці
3105
( 805 )
( 621 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 232 )
( 178 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 382 )
( 311 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів
3118
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150
( 0 )
( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( 50 )
( 70 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
-42
70
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



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



    відсотків
3215
0
0
    дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
52
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
0
Інші надходження
3250
0
10
Витрачання  на придбання:



    фінансових інвестицій
3255
( 0 )
( 0 )
    необоротних активів
3260
( 0 )
( 11 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 100 )
( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 0 )
( 20 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
-48
-21
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:



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



Викуп власних акцій
3345
( 0 )
( 0 )
Погашення позик
3350
( 0 )
( 0 )
Сплату дивідендів
3355
( 0 )
( 33 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
( 0 )
( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3390
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
0
-33
Чистий рух коштів за звітний період
3400
-90
16
Залишок коштів на початок року
3405
319
303
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
229
319
Примітки: Звiт про рух грошових коштiв складено згiдно з МСФЗ 7 "Звiт про рух грошових коштiв". Рух грошових коштiв у результатi операцiйної дiяльностi визначено за сумою надходжень вiд операцiйної дiяльностi та сумою витрачання на операцiйну дiяльнiсть грошових коштiв за даними записiв їх руху на рахунках бухгалтерського облiку. 
Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - вiдображено грошовi надходження вiд основної дiяльностi.
Iншi надходження - вiдображаються iншi надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi, не включенi до попереднiх статей звiту про рух грошових коштiв.
Витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг) - грошовi кошти, сплаченi постачальникам i пiдрядникам за одержанi товарно-матерiальнi цiнностi, прийнятi роботи i отриманi послуги.
Витрачання на оплату працi - витраченi грошовi кошти на виплату працiвникам заробiтної плати, премiї, винагород.
Вiдрахування на соцiальнi заходи - сплачена сума єдиного соцiального внеску.
Витрачання на оплату зобов'язань з податкiв i зборiв - сплаченi податки i збори, якi були нарахованi при веденнi операцiйної дiяльностi Товариства.
Iншi витрачання - вiдображено суму використаних грошових коштiв на iншi напрями операцiйної дiяльностi, що не включенi до попереднiх статей звiту про рух грошових коштiв.

Керівник				Пекуровська Олена Миколаївна

Головний бухгалтер			Ромаскевич Вiкторiя Володимирiвна
КОДИ
Дата

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА"
за ЄДРПОУ
14310922

Звіт про власний капітал
За 2019 рік
Форма №4
Код за ДКУД
1801005
Стаття
Код рядка
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000
361
982
152
54
164
0
0
1 713
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок 
4010
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни 
4090
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок року 
4095
361
982
152
54
164
0
0
1 713
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
-88
0
0
-88
Інший сукупний дохід за звітний період 
4110
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 
4111
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 
4112
0
0
0
0
0
0
0
0
Накопичені курсові різниці 
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід 
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
4200
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу 
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 
4220
0
0
103
0
-103
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників: 
Внески до капіталу 
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу 
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій 
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій 
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі 
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій 
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі 
4290
0
-1
-6
0
0
0
0
-7
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі  
4295
0
-1
97
0
-191
0
0
-95
Залишок на кінець року 
4300
361
981
249
54
-27
0
0
1 618
Примітки: Звiт про власний капiтал розкриває iнформацiю про змiни у складi власного капiталу Товариства протягом звiтного перiоду. Власний капiтал Товариства представлено зареєстрованим, резервним, додатковим капiталом, капiталом у дооцiнках та фiнансовим результатом, що iснує у виглядi нерозподiленого прибутку на початок перiоду та непокритим збитком на кiнець звiтного перiоду. Станом на 31.12.2019 року розмiр зареєстрованого капiталу складає 361 тис.грн. Власний капiтал у розмiрi 1618 тис.грн. вiдповiдає даним балансу (Звiту про фiнансовий стан).

Керівник				Пекуровська Олена Миколаївна

Головний бухгалтер			Ромаскевич Вiкторiя Володимирiвна
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ  31 ГРУДНЯ 2019р.

1. Органiзацiя
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" далi (Товариство) у 1995 роцi iз Обласного техно-торгiвельного Державного Пiдприємства "Славутич-Сервiс" перетворено у Вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiгiвпобутрадiотехнiка", яке стало його правонаступником. У 2011 роцi, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", перейменовано у ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА". 26 лютого 2018 року Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про змiну типу Товариства з Публiчного на Приватне.
	Основними видами дiяльностi, якими займається товариство, є: здавання власних примiщень в оренду; приготування напоїв; торгiвля зоотоварами та ветпрепаратами.
Товариство знаходиться у мiстi Чернiгiв, вул. Захисникiв України, 9, Україна.
	Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2019р. склала 15 осiб.

Станом на 31 грудня 2019 року такi акцiонери володiли акцiями Товариства:
Акцiонери Товариства	                     31.12.2019
Пекуровський Олександр Леонiдович      17,372394 %
Пекуовський Леонiд Йосипович	      14,991349 %
Швець Андрiй Михайлович	                      10,337628 %
Пекуровський Iгор Леонiдович	      20,934273 %
Пекуровська Олена Миколаївна                 5,300813%
Iншi	                                                      31,063543 %
Всього	                                                    100,0 %

2. Основа надання iнформацiї
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року  пiдготовлена вiдповiдно до  Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ"). 
При виборi й застосуваннi облiкових полiтик Товариство керується вiдповiдними стандартами й iнтерпретацiями, з урахуванням роз'яснень по їхньому застосуванню, випущених Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), якi в Українi визначенi в якостi застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" i є для Товариства прийнятною концептуальною основою загального призначення, яка водночас також є концептуальною основою достовiрного подання. Пiд час вiдсутностi конкретних стандартiв й iнтерпретацiй, керiвництво самостiйно розробляє облiкову полiтику й забезпечує її застосування таким чином, щоб iнформацiя, що  представлена  у фiнансовiй  звiтностi, вiдповiдала концепцiї, принципам, якiсним характеристикам й iншим вимогами МСФЗ.  
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на основi iсторичної вартостi, за винятком частини основних засобiв i фiнансових iнструментiв, що враховують по переоцiненiй вартостi або справедливої на звiтну дату.
Методи оцiнки. Справедлива вартiсть - це сума, на яку можна обмiняти актив або за допомогою якої можна врегулювати зобов'язання при здiйсненнi угоди на ринкових умовах мiж добре обiзнаними, незалежними сторонами, що дiють на добровiльнiй основi. Справедлива вартiсть представляє поточну цiну попиту на фiнансовi активи й поточну цiну пропозицiї на фiнансовi зобов'язання, що котируються на активному ринку. 
Для оцiнок i розкритi у данiй звiтностi справедлива вартiсть визначається зазначеним вище образом, за винятком iнструментiв, на якi поширюється МСФО (IFRS) 2, орендних угод, регульованих МСФО (IFRS) 16, а також оцiнок, порiвнянних, але не рiвних справедливiй вартостi (наприклад, чиста можлива вартiсть реалiзацiї при оцiнцi запасiв по МСФО (IAS) 2 або цiннiсть використання при оцiнцi знецiнення по МСФО (IAS) 36).
Основнi принципи облiкової полiтики Товариства на 2019 рiк затвердженi наказом по Товариству № 01 вiд 02.01.2019 року та Наказом № 1 вiд 02.01.2013 року. Облiкова полiтика вiдповiдає всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання фiнансової звiтностi за МСФЗ. Облiкова полiтика за МСФЗ використовується з метою складання фiнансової звiтностi. 
Концептуальною основою складання фiнансової звiтностi за 2019 рiк є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ), що вiдповiдає вимогам ст. 12 Закону України "Про бухгалтерськiй облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi". Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2019 рiк складена на основi МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" за формами фiнансовї звiтностi, якi затвердженi Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07 лютого 2013 року (iз змiнами i доповненнями, внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 627 вiд 27 червня 2013 року), у межах чинного законодавства, нормативних актiв Мiнiстерства фiнансiв України та мiжнародних стандартiв.
При складаннi фiнансової звiтностi за МСФЗ в 20189. Товариство дотримувалося принципiв складання фiнасової звiтностi, викладених у Концептуальнiй основi складання фiнансової звiтностi за МСФЗ та основних принципiв, передбачених ст. 4 Закону України "Про бухгалтерськiй облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", а саме:
- методу нарахування (результати операцiйних та iнших подiй визнаються, коли вони здiйснюються, а не коли отриманi або сплаченi грошовi кошти, i вiдображаються в фiнансовiй звiтностi того перiоду, до якого вони вiдносяться);
- безперервностi дiяльностi (фiнансова звiтнiсть складається на основi припущення, що пiдприємство є безперервно дiючим та залишається дiючим в осяжному майбутньому);
- зрозумiлостi;
- доречностi (суттєвостi);
- достовiрностi (правдивiсть подання, превалювання сутностi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, повнота);
- зiставностi;
- можливостi перевiрки, тощо.

Принцип безперервностi дiяльностi. 
Керiвництво Товариства здiйснило оцiнку щодо можливостi подальшої безперервної дiяльностi Товариства за визначеними видами дiяльностi та впевнилося, що Товариство має ресурси для продовження дiяльностi в досяжному майбутньому. Таким чином, складання фiнансової звiтностi було здiйснено виходячи з принципу безперервностi дiяльностi. В найближчому майбутньому Товариство продовжуватиме вiдчувати вплив нестабiльної економiки в державi. Наслiдком цьому є невизначенiсть, яка здатна iстотним чином впливати на майбутнi операцiї, на можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Товариством, а також на її готовнiсть своєчасно обслуговувати i погашати свої борги (зобов'язання) при настаннi термiнiв їх погашення. Економiчна стабiльнiсть бiльшою мiрою залежатиме вiд ефективностi фiскальних i iнших заходiв, якi реалiзує уряд України та розвитку фондового ринку України. Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення, що Товариство функцiонуватиме в майбутньому. Це допущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання Товариством узятих на себе зобов'язань в ходi своєї звичайної дiяльностi. Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiдними, якби Товариство не мало можливостi продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому або у випадку коли вона була б вимушена реалiзовувати свої активи не в ходi своєї звичайної господарськiої дiяльностi. 
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2019 р. є звiтнiстю, складеною у повнiй вiдповiдностi з МСФЗ, при цьому принцип зiставностi шляхом надання порiвняльної iнформацiї реалiзований Товариством наступним чином:
- при складаннi Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2019 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2019 р. та Звiту про рух грошових коштiв за 2019 р. Товариством надається порiвняльна iнформацiя за 2018 рiк, яка була надана при складаннi фiнансової звiтностi за МСФЗ в 2018 роцi;
- при складаннi Звiту про власний капiтал за 2019 рiк Товариством надається iнформацiя щодо розмiру власного капiталу станом на початок 2019 р.
При складннi фiнансової звiтностi на основi МСФЗ за 2019 рiк Товариство застосовує МСФЗ, що чиннi на 31.12.2019 р.та якi офiцiально оприлюдненi на веб-сайтi МФУ. Принципи облiкової полiтики, використанi при пiдготовцi даної фiнансової  звiтностi,  представленi  нижче. Данi  положення  облiкової  полiтики послiдовно застосовувалися до всiх представлених у звiтностi перiодах, якщо iнше не зазначено. 

Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення
Валютою подання звiтностi є нацiональна валюта України - гривня, i вона є функцiональною валютою фiнансової звiтностi Товариства. Фiнансова звiтнiсть складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч. 

Звiтний перiод фiнансової звiтностi
Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк. Для даної звiтностi це перiод з 01 сiчня 2019 року по  31 грудня 2019 року.

Суттєвi положення облiкової полiтики
Принципи оцiнок
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з використанням принципу облiку по iсторичнiй вартостi за виключенням iнвестицiй, що пiдлягають оцiнцi за справедливою вартiстю через прибутки або збитки, та iнвестицiй, що є в наявностi для продажу.

Використання суджень та припущень
	При  пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на визначення суми активiв та зобов'язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов'язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, грунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i грунтуються на досвiдi керiвництва та iнших факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi за iснуючих обставин вважаються обгрунтованими. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Оцiнки, якi особливо чутливi до змiн, стосуються резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення дебiторської заборгованостi та собiвартостi iнвестицiйної нерухомостi.
3. Загальнi положення щодо облiкових полiтик
	Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
 Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
- дебiторська заборгованiсть;
- фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою вартiстю - кредити банкiв
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.
	Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.

	Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахункiв у банках, та короткостроковi депозити з первiсним строком погашення 9 мiсяцiв або менш.

	Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть, визначається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
	Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi групової оцiнки. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi.
	Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в  наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.

Фiнансовi зобов'язання 
	Кредити банкiв
Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов'язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь - яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка.

Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно

Основнi засоби
	Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 5000 грн.
	Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило застосувати справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв.
	У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.
            Подальшi витрати
Товариство не визнає в балансової вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

	Амортизацiя основних засобiв, термiн корисної експлуатацiї
Для визначених класiв основних засобiв використовуються такi строки корисної експлуатацiї:
		будiвлi				- 20 рокiв;
		машини та обладнання		- 5-7 рокiв;
		транспортнi засоби		- 5 рокiв;
		iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)- 3-4 роки;
		iншi основнi засоби		- 2-7 рокiв.
Встановлений прямолiнiйний метод амортизацiї застосовується для розподiлу суми, що амортизується, на систематичнiй основi протягом строку корисної експлуатацiї.

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

	Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу з використанням щорiчної норми 33%. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.

	Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.

Iнвестицiйна нерухомiсть
	До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю.

	Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу
Товариство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на таки активи не нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про фiнансовi результати.

Оренда
	Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив. Товариство як орендодавець на початку строку оренди визнає фiнансову оренду як зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливої вартостi наданого в оренду майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими доходами.
	Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати.

	Податки на прибуток
Товариство не визнає витрати з податку на прибуток, тому що знаходиться на спрощенiй системi оподаткування та сплачує єдиний податок з доходiв.

	Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

	Виплати працiвникам
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.

Пенсiйнi зобов'язання 
	Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Пенсiйного фонду України. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної плати, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна плата. 

	Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.
	Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати. Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiдно доходи.

  Витрати за позиками
Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.
Умовнi зобов'язання та активи.
Товариство не визнає умовнi зобов'язання. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.

Розкриття iнформацiї - взаємозалiк фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань.
Зобов'язання розкривати iнформацiю про права на здiйснення взаємозалiку i вiдповiднi угоди (наприклад, угоди про надання забезпечення) застосовуються до усiх визнаних фiнансових iнструментiв, якi згортаються вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: представлення iнформацiї".

Новi i переглянутi стандарти i iнтерпретацiї, якi повиннi застосовуватися Товариством.
В цiлому, облiкова полiтика вiдповiдає тiй, яка застосовувалася в попередньому звiтному роцi. Деякi новi стандарти i iнтерпретацiї стали обов'язковими для застосування з 1 сiчня 2019 року. Нижче приведенi новi i переглянутi стандарти i iнтерпретацiї, якi повиннi застосовуватися Товариством нинi або в майбутньому.
При складаннi цiєї фiнансової звiтностi керiвництво Товариства здiйснило оцiнку впливу на фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв та змiн до них.
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка" (випущено у липнi 2014 року, а обов'язкове застосування перенесено на 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати) - використовується по вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв та зобов'язань. Вiдповiдно до цього стандарту фiнансовi активи повиннi вiдноситися до трьох категорiй оцiнки: фiнансовi активи, якi в подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю; фiнансовi активи, якi в подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд, та фiнансовi активи, якi в подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi прибуткiв чи збиткiв. 
Вiдповiдне рiшення приймається при первiсному визнаннi фiнансових iнструментiв. Класифiкацiя залежить вiд бiзнес-моделi суб'єкта господарювання, яку вiн використовує для управлiння своїми фiнансовими iнструментами, та вiд характеристики грошових потокiв вiд такого iнструмента згiдно договору.
Iнвестицiї в iнструменти капiталу завжди оцiнюються за справедливою вартiстю. Проте керiвництво може зробити остаточний вибiр представляти змiни справедливої вартостi в iншому сукупному доходi за умови, що iнструмент не утримується для торгiвлi. Якщо iнструмент капiталу утримується для торгiвлi, змiни справедливої вартостi вiдображаються у складi прибуткiв i збиткiв.
МСФЗ 9 є добровiльним, i Товариство наразi не планує застосовувати його iснуючу версiю та оцiнює вплив нового стандарту на фiнансову звiтнiсть.
МСФЗ 15 "Виручка по договорах iз клiєнтами". Цей стандарт встановлює основний принцип визнання виручки за цiною операцiї у випадку передачi товарiв чи послуг замовнику. Окремi партiї товарiв чи пакету послуг, якi чiтко iдентифiкованi, повиннi визнаватися окремо, а будь - якi знижки та ретроспективнi знижки з цiни контракту, як правило, мають вiдноситись на окремi елементи. Якщо сума винагороди з будь-яких причин змiнюється, слiд визнавати мiнiмальнi суми за умови вiдсутностi значного ризику перегляду. Витрати, пов'язанi з гарантiями за контрактами iз клiєнтами, необхiдно капiталiзувати та амортизувати протягом перiоду надходження вигод вiд контракту. Стандарт випущений 28 травня 2014 року. Суб'єкт господарювання застосовує цей Стандарт до перiодiв рiчної звiтностi, якi починаються 1 сiчня 2018 року або пiзнiше. Застосування до бiльш раннiх перiодiв дозволено. Товариством не прийнято рiшення про дострокове застосування цього стандарту.
МСФЗ 16 "Оренда" - випущений в сiчнi 2016 року i набуває чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. 
МСБО 16 "Основнi засоби", МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Виправлення належать до методiв амортизацiї, що залежать вiд показника доходу. При використаннi такого механiзму вартiсть активу розподiляють пропорцiйно до вiдношення визнаного в перiодi доходу до загальної суми доходу, очiкуваної до одержання вiд експлуатацiї активу. Рада з МСБО зазначила, що "доходний" метод не завжди достеменно вiдображає природу одержання економiчних вигiд вiд використання активу. Причина в тому, що на дохiд можуть впливати рiзнi чинники (ринкова кон'юнктура, iнфляцiя, тощо).
МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу та припинена дiяльнiсть". Коригування МСФЗ 5 стосується змiнi способу вибуття активiв, призначених до продажу: розглядається декласифiкацiя активу, якщо його передбачається не продати, а передати власнику.
МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв". Правило подання у звiтi лише суттєвих статей однаково стосується i примiток. Систематизовано приклади групування примiток. Пояснюються правила подання у звiтностi промiжних пiдсумкових статей. Не дозволяється дiлити тi статтi, якi згiдно зi стандартами необхiдно окремо подавати у звiтностi. Уточнюється формат подання показникiв iншого сукупного доходу.
Прийнятi iншi новi положення бухгалтерського облiку, як вважає керiвництво Товариства, не мають i не матимуть суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства пiсля їх прийняття, зокрема:
- МСФЗ 14 "Вiдстроченi платежi по дiяльностi, що здiйснюється за регульованими тарифами" - випущений в сiчнi 2014 року i набуває чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати;
- "Продаж чи внесок активiв у асоцiйоване чи спiльне пiдприємство iнвестором" - змiни до МСБО 10 i МСБО 28, випущенi у вереснi 2014 року i застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати;
- "Облiк угод iз придбання часток пiдприємств у спiльних операцiях" - змiни до МСБО 11, випущенi в травнi 2014 року i вступають в силу для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати;
- "Роз'яснення прийнятних методiв нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв" - змiни до МСБО 16 та МСБО 38, випущенi в травнi 2014 року i вступають в силу для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати;
- "Застосування методу пайової участi в окремiй фiнансовiй звiтностi" - змiни до МСБО 27, випущенi у серпнi 2014 року i вступають в силу для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року.

4. Дохiд вiд реалiзацiї
	                                             2019	2018
Дохiд вiд реалiзацiї послуг	              2532	2348
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв          	549	171
Всього доходи вiд реалiзацiї	              3081	2519

5.Собiвартiсть реалiзацiї
	                                             2019	2018
Виробничi витрати	                                0	0
Сировина та витратнi матерiали	1107	980
Витрати на персонал	                624	365
Амортизацiя	                                127	121
Iншi	                                                 325	58
Всього                                      	2183	1524
  
 6. Витрати на збут
	                            2019	2018
Витрати на транспорт	0	0
Витрати на персонал	0	0
Маркетинг та реклама	0	0
Iншi	                                0	0

7. Адмiнiстративнi витрати
	                                                                         	2018	2018
Витрати на персонал                                                     	671	602
Утримання основних засобiв                                       	0	0
Витрати на охорону	                                                0	0
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв	15	20
Iншi	                                                                                323	282
Всього адмiнiстративних витрат                            	1009	904

8. Фiнансовi доходи та витрати
	                                                               2019	2018
Процентнi доходи		
Вiдсотки на депозитному рахунку в банку	 16	22
Всього процентнi доходи	                                 16	22
Процентнi витрати	                                                 0	0
Банкiвськi кредити та овердрафти	                 0	0
Фiнансовий лiзинг	                                                 0	0
Всього процентнi витрати	                                 0	0

9. Збитки вiд необоротних активiв, призначених для продажу.
Станом на 31.12.2019 Товариство не має необоротних активiв, призначених для продажу. 

10. Основнi засоби
Протягом звiтного перiоду основнi засоби оновлювались на суму 22 тис.грн., вiдбулося вибуття засобiв, якi фiзично зносились.  Грошових потокiв у Товариства достатньо, аби утримувати активи. Протягом звiтного перiоду не вiдбувалось значного зниження запланованих грошових потокiв, необхiдних для утримання активiв.
Товариство провело аналiз вартостi основних засобiв на предмет знецiнення, згiдно МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв", та дiйшло висновкiв, що активи Товариства станом на кiнець звiтного перiоду знецiнились не суттєво.
За iсторичною вартiстю   Будiвлi   Машини та обладнання   Транспорт  Меблi та приладдя   Iншi     Всього
                              1	2	3	                            4	                       5	             6            7
Справедлива
вартiсть на 01.01.2019	 	 255		                                       85	           43	           383
						  
Надходження	 	                  22		 	                                                             22
Перемiщення з
незавершеного будiвництва						
						
Перемiщення в iнвестицiйну нерухомiсть						
Вибуття		 		 	                                                           7                   	7
31 грудня 2019 року	 	 277		                                          78	            43            398
		  				
Накопичена амортизацiя		 117		                                           65	           33	            215

11. Iнвестицiйна нерухомiсть
За iсторичною вартiстю                            
Справедлива вартiсть на 01.01.2019	                    2620	 					  
Надходження	 	                                       -
Перемiщення з основних засобiв                               -									
Вибуття		 		                       -                                               
31 грудня 2019 року	 	                     2620		                                         
Накопичена амортизацiя	                                     1391	
Для встановлення справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi, як того вимагає МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть", Товариство провело аналiз поточних цiн, що iснують на активному ринку на подiбну нерухомiсть у тiй самiй мiсцевостi i в подiбному станi за подiбних умов угод про оренду. За результатами аналiзу можна сказати, що iнвестицiйна нерухомiсть за iсторичною вартiстю, станом на кiнець звiтного перiоду, суттєво не вiдрiзняється вiд її справедливої вартостi.

12. Короткострокова дебiторська заборгованiсть представлена заборгованiстю за безпроцентними позиками, виданими працiвникам Товариства на строк до одного року. Станом на 31 грудня 2019 року незакiнчених договорiв - 5 шт. на загальну суму 25 тис. грн. Термiн погашення позик - листопад 2020 року.

13. Запаси
	                                                              31 грудня 2019	31 грудня 2018
Сировина та матерiали (за iсторичною собiвартiстю)	40	17
Товари (за чистою вартiстю реалiзацiї) 	                175	95
Всього запаси	                                                                215	112

14. Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть
	                                                                       31 грудня 2019	31 грудня 2018
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть	                            53	             36
Аванси, виданi	                                                                            33	             10
Розрахунки з бюджетом	                                                              0	               0
Iнша дебiторська заборгованiсть	                                            25	              12
Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi	0	                0
Чиста вартiсть торгiвельної дебiторської заборгованостi           111	               58

Аналiз простроченої, але не знецiненої дебiторської заборгованостi, представлено наступним чином:
	31 грудня 2018	31 грудня 2018
До 30 днiв	18	3
30-60 днiв	1	0
60-90 днiв	0	0
90-120 днiв	0	0
Бiльше 120 днiв	33	33
Всього	                52	36

15. Грошовi кошти
	                                    31 грудня 2019	31 грудня 2018
Каса                                                     2                     1
Рахунки в банках, грн.	         227                	318		
Всього	                                         229 	319

16. Статутний капiтал
Станом на 31 грудня 2019 року зареєстрований та сплачений капiтал складався з 1 445 080 простих акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривнi. 

17. Короткостроковi забезпечення
	                                                                            31 грудня 2019	31 грудня 2018
Резерв вiдпусток	                                                                                  0	 0
Пенсiйне забезпечення за програмою з визначеним внеском	  0	 0
Всього	                                                                                                  0	 0

18. Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
	                                              31 грудня 2019	31 грудня 2018
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть	60	83
Розрахунки з бюджетом	                                53	45
Заробiтна плата та соцiальнi внески	                47	34
Iншi	                                                              189	151
Всього кредиторська заборгованiсть	              349	313

19. Пенсiї та пенсiйнi плани.
Товариство не має недержавної пенсiйної програми. 

20. Умовнi зобов'язання.
Судовi позови
Протягом звiтного перiоду Товариство не подавало та не отримувало судових позовiв. 

21. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками
Оподаткування
Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва, Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв.

Нестабiльнiсть на мiжнародних ринках та на ринку України
Протягом останнього року економiки багатьох країн вiдчули нестабiльнiсть на фiнансових ринках. Внаслiдок ситуацiї, яка склалася в Українi та за кордоном, незважаючи на можливе вживання стабiлiзацiйних заходiв українським Урядом, на дату затвердження даної фiнансової звiтностi мають мiсце фактори економiчної нестабiльностi. Стан економiчної нестабiльностi може тривати i надалi, i, як наслiдок, iснує ймовiрнiсть того, що активи Товариства не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi, що вплине на результати його дiяльностi.

Економiчне середовище
Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв Товариства, а також на здатнiсть Товариства сплачувати заборгованостi згiдно зi строками погашення.
Керiвництво Товариства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Товариство ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище.

Знецiнення нацiональної валюти
Нацiональна валюта - українська гривня (грн.) - на протязi року укрiпилася та трохи зросла у порiвняннi з основними свiтовими валютами. Офiцiйнi обмiннi курси, якi встановлюються Нацiональним банком на 31.12.2018 р  - 27,6883 та 31.12.2019 - 23,6862 грн. за 1 долар США. Офiцiйнi обмiннi курси, якi встановлюються Нацiональним банком на 31.12.2018 р  - 31,7141 та 31.12.2019 - 26,4220 грн. за 1 Євро.

Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства.
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Товариства, спрямованих рiзними країнами на досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку Керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.

22.  Управлiння капiталом.
Метою Товариства при управлiння капiталом є забезпечення безперервної дiяльностi для отримання прибутку акцiонерами та iншими зацiкавленими сторонами, а також пiдтримання оптимальної структури капiталу для уникнення зменшення витрат на його залучення. Для пiдтримання структури капiталу та його коригування Товариство може повернути капiтал акцiонерам, випустити новi акцiї або продати активи для зменшення суми заборгованостi. В рамках управлiння капiталом керiвництво Товариства контролює величину капiталу на пiдставi аналiзу спiввiдношення власних та позикових коштiв. Це спiввiдношення розраховується як чиста сума зобов'язань, роздiлена на загальну суму капiталу. На протязi звiтного перiоду пiдхiд керiвництва до управлiння капiталом Товариства не змiнювався.

23. Розрахунок показникiв прибутковостi акцiй
Виходячи з того, що за результатами роботи ПрАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" за 2018 рiк фiнансовий результат - прибуток у розмiрi 103 тис.грн., та враховуючи середньорiчну кiлькiсть простих акцiй - 1445080 шт., прибуток на одну акцiю склав 0,0,0716 грн. За результатами роботи ПрАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" за 2019 рiк фiнансовий результат - збиток у розмiрi 88 тис.грн.

24. Розподiл прибутку. Виплата дивiдендiв.
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" за 2018 рiк Товариство отримало прибуток, у розмiрi 103 тис.грн. На рiчних загальних зборах акцiонерiв 16 квiтня 2019 року (Протокол № 24) було прийнято рiшення: прибуток, в розмiрi 103 тис.грн., спрямувати на формування фонду розвитку та матерiально-технiчної бази Товариства. Дивiденди не виплачувати.

25. Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони
Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем або якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або може мати значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. При аналiзi кожного випадку вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi.
До складу пов'язаних сторiн Товариством було вiднесено:

Назва пов'язаної особи	Опис ознаки зв'язку
I. Материнське пiдприємство - 	-
II. Пiдприємства, якi здiйснюють спiльний контроль або мають суттєвий вплив	-
III. Дочiрнi пiдприємства	-
IV. Асоцiйованi пiдприємства	-
V. Спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником	-
VI. Iншi пов'язанi сторони
- ФОП Швець А. М.	Член наглядової ради
- Пекуровський I. Л.	Член наглядової ради
- Пекуровська О. М.	Директор 
- Пекуровський О.Л.	Працiвник, член наглядової ради 

Iнформацiя про операцiї Товариства iз пов'язаними сторонами за 2019 представлена нижче.
									тис. грн.
Вид операцiї	2019
Операцiї придбання	
товарiв	
нерухомостi та iнших активiв	
отримання послуг	                                                                      21
оренднi послуги	                                                                      34
отримання позик	
внески до статутного капiталу грошовими коштами	
внески до статутного капiталу у натуральнiй формi	
надання гарантiй	
погашення зобов'язань за Товариство	
Операцiї продажу	
товарiв, готової продукцiї	                                                      38
нерухомостi та iнших активiв	
надання послуг	
оренднi послуги	                                                                      12
надання позик	                                                                      68
внески до статутного капiталу грошовими коштами	
внески до статутного капiталу у натуральнiй формi	
надання гарантiй	
погашення зобов'язань за пов'язану сторону	
Iншi операцiї	

Залишки у розрахунках Товариства iз пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2019:
- Пекуровський О.Л. - 16 тис. грн.;
- Пекуровська О.М. - 1 тис.грн.

Iнформацiя щодо винагороди провiдного управлiнського персоналу Товариства.
Провiдний управлiнський персонал - тi особи, якi безпосередньо або опосередковано мають повноваження та є вiдповiдальними за планування, управлiння та контроль дiяльностi Товариства. До провiдного управлiнського персоналу у Товариствi було вiднесено:
- членiв наглядової ради Товариства,
- директора Товариства,
- членiв ревiзiйної комiсiї,
- головного бухгалтера.
Провiдний управлiнський персонал Товариства (члени наглядової ради) отримує винагороду. За рiк, що закiнчився 31 грудня 2019, одержали винагороду в сумi 106 тис. грн.

26. Розкриття iнформацiї згiдно МСФЗ 16 "Оренда".
Товариство має у власностi двi будiвлi, загальною площею 3752,1 кв.м, 90% площi надається в оренду. 
Кiлькiсть орендарiв протягом звiтного перiоду -  53.
Дохiд вiд оренди за звiтний перiод - 1843 тис.грн.
Дохiд вiд компенсацiї комунальних послуг - 689 тис.грн.
Разом 2532 тис.грн.
Для зменшення ризику несплати платежiв орендарями, Товариство запровадило сплату гаранiйного платежу на початок дiї договору оренди.

27. Припинення дiяльностi.
ПрАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" протягом 2018-2019 рокiв не припиняло напрямкiв своєї дiяльностi.

28. Вплив iнфляцiї на монетарнi статтi.
Управлiнський персонал прийняв рiшення не проводити перерахунок фiнансової звiтностi за 2019 рiк на iндекс iнфляцiї вiдповiдно до МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї".

29. Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Всi подiї пiсля дати балансу здiйснювались в межах операцiйної дiяльностi Товариства.
Подiй, якi вимагають коригування фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2019 року та за 2019 рiк вiдповiдно до МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" та якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi станом на 31 грудня 2019 року та за 2019 рiк, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства, не вiдбувалося.

XVI. Твердження щодо річної інформації
Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт) Приватного акцiонерного товариства "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання рiчної iнформацiї емiтента вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" та нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень, внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi звiту управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи питання, що стосуються ьезперервної дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.
Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення дiяльностi та стан Товариства разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими управлiнський персонал стикається у своїй господарськiй дiяльностi. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за повноту та достовiрнiсть складання i подання звiту про корпоративне управлiння у складi звiту керiвництва (звiту з управлiння), що включено до звiту Товариства вiдповiдно до вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", згiдно Положення про розкриття iнформацiї емiтента цiнних паперiв, та за таку систему внутрiшнього контролю,  яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень, внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку.


XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Вид інформації
1
2
3
07.03.2019
07.03.2019
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
15.04.2019
15.04.2019
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій


