Титульний аркуш
30.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 006
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Голова правлiння

Гордiєнко В.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТХIМ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23737192
4. Місцезнаходження: 01133, Україна, Печерський р-н, м. Київ, вул. Щорса, 31
5. Міжміський код, телефон та факс: 0503831494, 0445296136
6. Адреса електронної пошти: sov@metchim.kiev.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.2019, Затвердити рiчну iнформацiю за
2018 р.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури
фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://smida.gov.ua/
db/participant/2373
7192

30.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо 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
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
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:
Не заповнена форма Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб так як
емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб
Не заповнена форма Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря так як емiтент не
має посади корпоративного секретаря
Не заповнена форма Iнформацiя про рейтингове агентство так як емiтент не має лiстингу в
будь-яких рейтингових агентствах
Не заповнена форма iнформацiя про облiгацiї емiтента так як емiтент не випускав облiгацiї
Не заповнена форма iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом так як емiтент не
випускав iншi цiннi папери
Не заповнена форма iнформацiя про похiднi цiннi папери так як емiтент не випускав похiднi
цiннi папери
Не заповнена форма iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду так як
емiтент не здiйснював викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду
Не заповнена форма iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв
продукцiї так як емiтент не має свого виробництва
Не заповнена форма Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв так як

емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв
Не заповнена форма Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi
папери, що виникала протягом звiтного перiоду так як протягом звiтного перiоду емiтент не
мав особливої iнформацiї та не випускав iпотечнi цiннi папери
Не заповнена форма Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй так як емiтент не випускав
iпотечнi облiгацiї
Не заповнена форма Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття:
1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям
2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн
iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду
3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття
4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних
активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду
5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи,
якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року
так як емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї
Не заповнена форма Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати
чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття так як емiтент не
випускав iпотечнi облiгацiї
Не заповнена форма Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв так як емiтент не
випускав iпотечнi сертифiкати
Не заповнена форма Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв так як емiтент не випускав
iпотечнi сертифiкати
Не заповнена форма Основнi вiдомостi про ФОН так як емiтент не випускав сертифiкати
ФОН
Не заповнена форма Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН так як емiтент не випускав
сертифiкати ФОН
Не заповнена форма Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН так як емiтент
не випускав сертифiкати ФОН
Не заповнена форма Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН так як емiтент не випускав
сертифiкати ФОН
Не заповнена форма Правила ФОН так як емiтент не випускав сертифiкати ФОН
Не заповнена форма Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (у разi наявностi) так як емiтентскладає звiтнiсть згiдно
нацiональнiх стандартiв бухгалтерського облiку
Не заповнена форма Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй
пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини
об'єкта) житлового будiвництва) так як емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТХIМ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
10701200000020704
3. Дата проведення державної реєстрації
02.11.1995
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
1000
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)
2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
41.10 - Органiзацiя будiвництва будiвель
43.99 - Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи
46.75 - Оптова торгiвля хiмiчними продуктами
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ "ВТБ Банк"
2) МФО банку
321767
3) Поточний рахунок
26007010438440
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
ПАТ "ВТБ Банк"
5) МФО банку
321767
6) Поточний рахунок
26007010438440

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурихi пiдроздiлiв
товариство не має.
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 працiвницiв в 2018 роцi - 2 особи, кiлькiсть осiб, що
працює за сумiсництвом - 0 осiб, якi працюють на умовах неповного робочого часу: 2 особи.
Фонд оплати працi за 2018 р. - 15,0 тис. грн. Порiвняно з 2017 роком фонд оплати працi
зменшився. Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення високого рiвня квалiцiкацiї
працiвникiв, достатньої для потреб емiтента.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до будь-яких обєднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими пiдприємствами, органiзацiями, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Емiтент не мав пропозицiй реорганiзацiї з боку третiх осiб.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика пiдприємства включає такi методи: метод нарахування амортизацiї - метод
зменшення залишкової вартостi, метод оцiнки вартостi запасiв - ФIФО, метоб облiку та оцiнки
вартостi фiнансових iнвестицiй - метод участi у капiталi.
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
Основнi види робiт, що виконує емiтент, це проектнi, будiвельнi та монтажнi роботи, що
виконуються на всiй територiї України. За участю товариства проектуються обєкти цивiльного
призначення рiзних галузей. Емiтент планує збiльшити обсяги виконаних робiт в наступних
роках.
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 пять рокiв пiдприємство не придбавало та не вiдчужувало значнi активи та не
здiйснювало значних iнвестицiй.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби пiдприємства знаходяться в основному за мiсцем реєстрацiї товариства, а також
на обєктах будiвництва в разi потреби. Для виконання окремих видiв робiт основнi засоби
можуть орендуватися згiдно укладених договорiв. Для виконання проектних робiт товариство
має необхiдну компютерну та копiювальну технiку.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
На дiяльнiсть пiдприємства значною мiрою впливає курс iноземних валют.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi емiтента здiйснюється за рахунок його обiгових коштiв та сум
попереднiх оплат, що надходить вiд покупцiв та замовникiв послуг, а також за рахунок
поворотної фiнансової допомоги у разi недостачi коштiв з iнших джерел фiнансування.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Вартiсть укладених, та ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду - 1289,0 тис. грн..
Очiкуваний прибуток вiд виконання цих договорiв - 215,5 тис. грн.
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)
Протягом наступного року пiдприємство планує збiльшення обсягу виконання робiт з
проектування та будiвництва, зокрема будiвництво теплиць та iнших обєктiв аграрної сфери.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
За 2017 пiдприємство не здiйснювало витрат на дослiдження та розробку. В наступному роцi
такi витрати поки що не плануються.
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
Загальнi збори
акцiонерiв
Правлiння

Структура

Персональний склад

Акцiонери товариства згiдно реєстру

Акцiонери товариства згiдно реєстру

Голова правлiння

Голова - Гордiєнко Вячеслав
Андрiйович

Член правлiння
Шкура Оксана Вячеславiвна
Член правлiння
Ревiзор

Ревiзор

Шульга Василь Олександрович
Панiн Анатолiй Миколайович

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гордiєнко Вячеслав Андрiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1951
5) Освіта
вища (Київський полiтехнiчний iнститут)
6) Стаж роботи (років)
23
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ЗАТ "Альтаiр", заступник голови правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.03.2000, обрано безстроково
9) Опис
Повноваження та обовязки посадової особи визначенi статутом, положенням про
Виконавчий орган та посадовою iнструкцiєю. Посадова особа отримала в 2018 р.
винагородження згiдно штатного розкладу пiдприємства в розмiрi 9000 грн. Змiн у
персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа не працює та не займає
посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Стаж керiвної роботи - 23 рокiв. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шульга Василь Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1956
5) Освіта

Вища
6) Стаж роботи (років)
15
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Українська теплоенергетична компанiя", головний iнженер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.02.2005, обрано безстроково
9) Опис
Повноваження та обовязки посадової особи визначенi статутом, положенням про
Виконавчий орган та посадовою iнструкцiєю. Посадова особа не отримувала в 2018 р.
винагородження. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимостi ща корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова
особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Стаж керiвної роботи 15 рокiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шкура Оксана Вячеславiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1976
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
15
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ЗАТ "Метхiм", фiнансовий менеджер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.10.2001, обрано безстроково
9) Опис
Повноваження та обовязки посадової особи визначенi статутом, положенням про
Виконавчий орган та посадовою iнструкцiєю. Посадова особа отримала в 2018 р.
винагородження в розмiрi 6000,00 грн.. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний
перiод не було. Непогашеної судимостi ща корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Стаж керiвної
роботи - 15 рокiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
1) Посада
Ревiзор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Панiн Анатолiй Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1951
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
16

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
д/н
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.11.2001, обрано безстроково
9) Опис
Повноваження та обовязки посадової особи визначенi статутом, положенням про
Виконавчий орган та посадовою iнструкцiєю. Посадова особа не отримувала в 2018 р.
винагородження. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимостi ща корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова
особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Стаж керiвної роботи 16 рокiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Голова правлiння
Ревiзор

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Гордiєнко
Вячеслав
Андрiйович
Панiн Анатолiй
Миколайович

Ідентифікаційний код
юридичної особи

3

Усього

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
64

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейо-вані іменні

5
64

6
64

7
0

2

2

2

0

66

66

66

0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника

Місцезнаходження

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Гордiєнко Вячеслав Андрiйович
Соколюк Вiктор Андрiйович
Панiн Анатолiй Миколайович
Сагайдак Олег Миколайович
Емiраджiєв Ебазер Аблямитович
Галущак Свiтлана Ростиславiвна

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
64
2
2
2
27
3
Усього
100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
ПАТ "МЕТХIМ" є юридичною особою i самостiйним господарюючим суб'єктом, здiйснює
пiдприємницьку дiяльнiсть з метою одержання прибутку та розподiлення його мiж акцiонерами.
Предметом дiяльностi є проектна, будiвельна дiяльнiсть в сферi цивiльного будiвництва.
Вiрогiдними перспективами розвитку є укладання та виконання угод на проектнi та будiвельнi
роботи.
2. Інформація про розвиток емітента
Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України. Емiтент
створений на невизначений строк.Емiтент постiйно проводить роботу з метою пiдвищення
ефективностi дiяльностi та покращення умов роботи.
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:
Емiтент деривативiв не укладав
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
Товариство не проводить дiяльностi, яка має ознаки ризикованої фiнансорвої дiяльностi.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків

Емiтет має високу схильнiсит до цiнових ризикiв, ризику лiквiтностi та грошових потокiв. Не
має кредитного ризику.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
У звiтному перiодi вiдсутнi будь якi кодекси корпоративного управлiння.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Емiтент не приймав рiшення про застосування iнших кодексiв управлiння
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Емiтент не застосовував практику понад визначенi законодавством вимоги
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
д/в
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

Дата проведення
28.04.2018
Кворум зборів
64
Опис
1.Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв,
обрання голови, секретаря зборiв та лiчильної комiсiї. - Обрано голову та
секретаря зборiв, лiчильну комiсiю.
2. Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати дiяльностi
Товариства в 2017 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Правлiння Товариства.
Затверджено Звiт голови правлiння про
дiяльнiсть товариства в 2017 р.
3.Розгляд звiту Ревiзора Товариства за 2017 р. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. - Розглянуто Рiчний
фiнансовий звiт за 2017 р.
4.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 р.
Затверджено Рiчний фiнансовий звiт за 2017 р.

-

5.Розподiл(порядок покриття) збиткiв товариства за пiдсумками роботи в
2017 роцi. - Прийнято рiшення покрити збитки Товариства за 2017 рiк за
рахунок нерозподiленого прибутку минулих рокiв.

6.Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися
протягом року. - - Прийнято рiшення: Попередньо схвалити значнi
правочини - договори купiвлi, продажу, поставки, комiсiї, оренди, пiдряду,
на виконання робiт та надання послуг, кредитнi та договори позики,
поруки, доручення, вiдповiдального зберiгання, надання посередницьких
послуг, створення спiльної дiяльностi, а також iншi договори, що не
забороненi законодавством України, що вчинятимуться акцiонерним
товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом року з дати
прийняття рiшення, iз граничною сукупною вартiстю 500 000 000,00 грн.
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
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
X
відсотками акцій
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
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого

Ні
X
X
X
X
X
X
X

органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
(зазначити)

X
X

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

Ні
X
X
X

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: д/в
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення: д/в
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість
осіб
0
0
0

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по

Посада

Незалежний член

батькові

Так

Ні

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
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
(зазначити)
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
(запишіть)

Ні
X
X
X
X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Голова - Гордiєнко Вячеслав Андрiйович
Члени:

Функціональні обов'язки
До компетенцiї Правлiння належить
вирiшення всiх питань, пов'язаних з
керiвництвом поточною дiяльнiстю

Шкура Оксана Вячеславiвна
Шульга Василь Олександрович
Опис

Товариства, крiм питань, що належать до
виключної компетенцiї Загальних зборiв.
Правлiння Товариства пiдзвiтне Загальним
зборам, органiзовує виконання їх рiшень.
Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах,
встановлених Статутом Товариства i
законодавством України.
Права та обов'язки членiв Правлiння
Товариства визначаються законодавством
України, Статутом Товариства та положенням
про Правлiння Товариства, а також
контрактом, що укладається з кожним членом
Правлiння. Членом Правлiння Товариства
може бути будь-яка фiзична особа, яка має
повну цивiльну дiєздатнiсть i не є ревiзором
цього Товариства. Вiд iменi Товариства
контракт пiдписує особа, уповноважена на
таке пiдписання Загальними зборами, на
невизначений строк до переобрання.

Примітки
д/в
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, введено
посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні

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

так

ні

так

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

так

ні

так

ні

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)
так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
вiдсутнi

Так
X

Ні
X

X
X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація про
Інформація
Інформаці Документи
Копії
Інформаці

діяльність акціонерного
товариства

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
відсотками та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

розповсюджує
ться на
загальних
зборах

я
надаються
оприлюдн
для
юється в ознайомлен
загальнод
ня
оступній
безпосеред
інформаці
ньо в
йній базі акціонерно
даних
му
Національ товаристві
ної комісії
з цінних
паперів та
фондового
ринку про
ринок
цінних
паперів
або через
особу, яка
провадить
діяльність
з
оприлюдн
ення
регульова
ної
інформації
від імені
учасників
фондового
ринку

докумен
тів
надають
ся на
запит
акціонер
а

я
розміщуєт
ься на
власній
інтернет-с
торінці
акціонерн
ого
товариства

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

ні

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
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
X
відсотками голосів
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

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
1
2

Гордiєнко Вячеслав Андрiйович
Емiраджiєв Ебазер Аблямитович

64
27

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

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
Вiдповiдно до статуту та положення про Правлiння Емiтента обрання та звiльнення голови та
членiв правлiння належить до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв. Повноваження голови
Правлiння припиняються одночасно з прийняттям рiшення про призначення голови Правлiння
або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
Будь-якi нагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi додатково у зв'язку iз звiльненням,
не передбачаються.
9) повноваження посадових осіб емітента
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом
поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї
Загальних зборiв.
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Звiт про корпоративне управлiння (пункти 1-4 частини 3 ст.401 Закону України "Про цiннi
папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. №3480-IV.) Iнформацiя Звiту про корпоративне
управлiння Емiтенту пiдготовлена вiдповiдно до вимог ст. 401 Закону України "Про цiннi
папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. №3480-IV. Звiтнi данi суб'єкта господарювання
складаються з iнформацiї, що мiстить Звiт про коопоративне управлiння Емiтента за 2018 р.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу информацiю та ми не робимо
висновок з буль-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї зi Звiту про управлiння.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомлення з
iншою iнформацiєю та при цьому розглiнути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою
iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи
ця iнша iнформацiя вишлядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi
проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої
iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили iснування фактiв суттєвої
невiдповiдностi мiж Звiтом про корпоративне управлiння (зокрема, щодо iнформацiї, яка
розкривається, вiдповiдно до пунктiв 1-4 частини 3 ст.401 Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. №3480-IV.) i фiнансовою звiтнiстю Емiтента та iншими
нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту.

Вiдповiдальнiсть за iнформацiю та складення Звiту про корпоративне управлiння несе
керiвництво Емiтента.
Звiт про корпоративне управлiння (пункти 1-4 частини 3 ст.401 Закону України "Про цiннi
папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. №3480-IV.). Iнформацiя Звiту про корпоративне
управлiння Емiтенту пiдготовлена вiдповiдно до вимог ст. 401 Закону України "Про цiннi
папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. №3480-IV. Звiтнi данi суб'єкта господарювання
складаються з iнформацiї, що мiстить Звiт про коопоративне управлiння Емiтента за 2018 р.
Висловлення думки. При висловленнi думки щодо iнформацiї про предмет завдання та
застосованих критерiїв - "На основi виконаних процедур та отриманих доказiв нам не стало
вiдомо про необхiднiсть будь-яких суттєвих коригувань оцiнки ключових показникiв дiяльностi
для приведення їх у вiдповiднiсть до критерiїв, розкриття яких передбачено пунктами 5-9
частини 3 ст.401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р.
№3480-IV.
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
д/в

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

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи

Місцезнаходження

Кількість акцій
(шт.)

Кількість акцій
(шт.)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Гордiєнко Вячеслав Андрiйович
Емiраджiєв Ебазер Аблямитович
Усього

64
27
91

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
64
27
91

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
64
0
27
0
91
0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

Права та обов'язки

Простi iменнi

100

10,00

Згiдно Статут Емiтента та законодавстува України

Примітки:
д/в

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

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
18.04.2011
Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
167/10/1/11

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

3
4
5
6
Нацiональна комiсiя з UA4000118608 Акція проста Бездокумент
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
Торгiвля цiнними паперами емiтента на бiржах не здiйснюєтсья, лiстинг не здiйснюється.

7
10

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

8
100

9
1 000

10
100

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість цінних
паперів (шт.)

1
Гордiєнко Вячеслав Андрiйович

2
64

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
3
64

Усього

64

64

Кількість за типами акцій
прості іменні

привілейовані іменні

4
64

5
0

64

0

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними
паперами у звітному році
Інформація про виплату дивідендів

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.
Дата прийняття уповноваженим
органом акціонерного товариства
рішення про встановлення дати
складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Спосіб виплати дивідендів
Дата (дати) перерахування
дивідендів через депозитарну систему
із зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на
відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату
Опис
д/в

За результатами звітного
періоду
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
0
0
0
0
0

У звітному періоді

0
0

за
привілейова
ними
акціями
0
0

0

0

за простими
акціями

0

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

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
38,6
37,9
0
0
38,6
37,9
0
0
0
0
0
0

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

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
38,6
37,9
0
0
38,6
37,9
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38,6
37,9
0
0
38,6
37,9
Первiсна вартiсть основних засобiв емiтента на початок року 280,9 тис.
грн., на кiнець року - 280,9 тис. грн. Знос основних засобiв на початок
року 242,3 тис. грн., на кiнець року - 243,0 тис. грн. Ступiнь зносу
основних засобiв високий.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
1 805,1
1 877,7
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
1
1
Скоригований статутний капітал
1
1
(тис.грн)
Опис
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме частинi
третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України визначена вiдповiдно до методики
розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно
до <Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних
товариств>, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку вiд 17.11.2004 р. №485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв ПАТ <Метхiм> бiльша за Статутний капiтал.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i Статутним капiталом становить
позитивну суму(1805,1тис. грн..- 1,0 тис. грн..= 1804,1 тис. грн.), тобто вартiсть чистих
активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу (скоригованого).
Розрахункова вартiсть чистих активiв ПАТ <Метхiм> бiльша за Статутний капiтал.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i Статутним капiталом становить
позитивну суму (1805,1 тис. грн..- 1,0 тис. грн..= 1804,1 тис. грн.), тобто вартiсть
чистих активiв акцiонерного товариства
бiльша вiд статутного капiталу
(скоригованого). Вимоги п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України виконуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X
X

0
0

X
X

X
X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

0

X

X

X

0

X

X

X

5 749,1

X

X

X
4 447,4
X
X
X
10 196,5
X
X
Зобовязання емiтента складаються iз заборгованостi перед
постачальниками за отриману продукцiю, роботи та послуги,
фiнансової поворотної допомоги, а також iз зобовязань перед
покупцями по отриманих авансах.

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

Опис

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
<УКРЕКОБУДIНВЕСТ>
Товариство з обмеженою
відповідальністю
34355660
04116, Україна, Шевченкiвський р-н, м.
Київ, вул. Старокиївська, 10
АВ № 534200
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
15.07.2010
0444869137
0444869137
провадження професiйної
дiяльностi
на
фондовому ринку
-депозитарної дiяльностi, а саме
депозитарної дiяльностi зберiгача
цiнних паперiв
н/д

СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ

Підприємство
Територія
Організаційно-пра
вова форма
господарювання

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МЕТХIМ"
м.Київ, Печерський р-н

Дата (рік, місяць,
число)

2019.01.01

за ЄДРПОУ

23737192

за КОАТУУ

8038200000

за КОПФГ

233

Вид економічної
Організація будівництва будівель
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників, осіб: 2
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 01133, Печерський р-н, м. Київ, вул. Щорса, 31, 0503831494

41.10

1. Баланс
на 31.12.2018 p.
Форма №1-мс

Актив
1
I. Необоротні активи
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Поточна дебіторська заборгованість
Гроші та їх еквіваленти
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
Баланс

Код
рядка
2

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

1010
1011
1012
1090
1095

38,6
280,9
(242,3)
107,1
145,7

37,9
280,9
(243)
107,1
145

1100
1155
1165
1190
1195
1300

1013
10275,4
350
304,1
11942,5
12088,2

1013
10196,5
0,2
448,4
11658,1
11803,1

Пасив

Код
рядка

На початок
звітного року

1

2

3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1420
1495

1
1876,7
1877,7

1
1804,1
1805,1

1595

2868,9

2868,9

1600

0

0

1615

908,1

808,4

1620
1625
1630
1690
1695
1900

0
0
0
6433,5
7341,6
12088,2

0
1,6
1,2
6317,9
7129,1
11803,1

I. Власний капітал
Капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування
та забезпечення
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи,
послуги
розрахунками з бюджетом
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом III
Баланс

2. Звіт про фінансові результати
за 2018 р.
Форма №2-мc
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Інші доходи
Разом доходи (2000 + 2160)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Інші витрати
Разом витрати (2050 + 2165)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
Податок на прибуток
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий
результат після оподаткування
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)
Примітки: д/в

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801007
За звітний
За попередній
період
період
3
4

2000

0

0

2160
2280
2050
2165
2285
2290
2300

0
0
(0)
(72,7)
(72,7)
-72,7
(0)

0
0
(0)
(119,7)
(119,7)
-119,7
(0)

2310

0

0

2350

-72,7

-119,7

Керівник

Гордiєнко Вячеслав Андрiйович

Головний бухгалтер

д/н

XV. Відомості про аудиторський звіт
ТОВ <Аудиторська фiрма <Наталiя>

8

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)
Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)

9
10

Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

номер: 1/03, дата: 01.03.2019
дата початку: 01.03.2019, дата
закінчення: 15.03.2019
15.03.2019
4 000,00

1
2

3
4

5

6
7

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
13 Текст аудиторського звіту
Звiт незалежного аудитора
11
12

(АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК)
щодо рiчної фiнансової звiтностi

33253896
10024 м. Житомир, вул. Б.Тена 90/1
кв.86
3499
номер: 0436, дата:
з 01.01.2018 по 31.12.2018
02 - із застереженням
Ми звертаємо увагу що рiчна
фiнансова звiтнiсть складена
вiдповiдно Положення (стандарт)
бухгалтерського облiку 25
"Фiнансовий звiт суб'єкта малого
пiдприємництва" . Згiдно вимог
цього стандарту до фiнансової
звiтностi пiдприємство не складає
Звiт про рух грошових коштiв, Звiт
про власний капiтал i вiдповiднi
Примiтки. Звертаємо Вашу увагу що
в складi фiнансового звита малого
пiдприємства знаходиться баланс та
звiт про фiнансовi результати у
скороченому виглядi.
Наша думка не є модифiкована
щодо цього питання.

Приватне акцiонерне товариство <МЕТХIМ>
код за ЄДРПОУ 23737192
станом на 31.12.2018 р.

Власникам та керiвництву

ДУМКА IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Нами перевiрена фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства <МЕТХIМ> за 2018
рiк.

Основнi вiдомостi про пiдприємство

Приватного акцiонерного товариства <Метхiм>
Код за ЄДРПОУ: 23737192
Мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, 01133, вул. Щорса 31
Дата державної реєстрацiї: 02.11.1995 р..

Основнi види дiяльностi КВЕД:
41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель;
43.99 Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи;
46.75 Оптова торгiвля хiмiчними продуктами;
71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури;
71.12 Дiяльнiсть у сiерi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного
консультування в цих сферах;

41.20 Будiвництво житлових та нежитлових будiвель.

Вiдповiдальними за фiнансово-господарчу дiяльнiсть у перевiряємому перiодi були:
Голова правлiння Гордiєнко В.А. з 21 березня 2000 року (призначений на посаду згiдно з
рiшенням протоколу Загальних зборiв акцiонерiв Товариства № 1/2000 вiд 10.03.2000 р.).
Головний бухгалтер - Не передбачено.

Статутний капiтал ЗАТ <Метхiм> згiдно з установчими документами зареєстрованими
02.11.95 року за номером запису № 10701200000020704 Печерською районною у м. Києвi
держадмiнiстрацiєю. Для забезпечення дiяльностi товариства за рахунок вкладiв
учасникiв було створено статутний фонд у розмiрi 1000 (одна тис.) грн., який розподiлено мiж
учасниками наступним чином: Галущак С.Р.
- 3 % ; Гордiєнко В.А. - 64 % ;
Емiраджiєв Е.А. - 27 % , Соколюк В.А.
- 2 %,
Панiн А.М.
-2%;
Сагайдак О.М. - 2%.
Станом на 31.12.2018 р. Статутний капiтал сформовано та внесено грошовими коштами у
встановленi законодавством термiни у розмiрi 1000,00 грн., що становить 100 вiдсоткiв
зафiксованої суми статутного капiталу пiдприємства.
Змiн статутного капiталу за звiтний перiод не було. Дивiденди за звiтний перiод не
нараховувались i не виплачувались.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї
фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до закону Україну <Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть>. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку,
впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного
представлення фiнансових звiтiв та розшифровок статей фiнансових звiтiв, якi не мiстять
суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування облiкової
полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть за правильнiсть пiдготовки вказаної фiнансової звiтностi та вступне сальдо
по балансу несуть посадовi особи Товариства.
При складанi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй сосновi, розкриваючи, де
це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Аудитор несе вiдповiдальнiсть стосовно надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв та
розшифровок статей фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки.
Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА),
Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть>, Закону України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi", Цивiльного кодексу України, Закону України "Про
господарськi товариства" (в частинi, що не суперечить Цивiльному кодексу України) та iнших
дiючих нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку.
Мiжнароднi стандарти аудиту вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також
планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що
фiнансовi звiти та розшифровки статей фiнансових звiтiв не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв
стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження
Аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв
внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи
внутрiшнього контролю, що стосується пiдготовки та достовiрностi представлення фiнансових
звiтiв та розшифровок статей фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть
облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення
фiнансових звiтiв.
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки.
Аудиторська перевiрка здiйснювалась iз застосуванням розрахунково-аналiтичного та
документального методiв з узагальненням отриманих результатiв.
Суцiльно були перевiренi установчi документи, свiдоцтва про реєстрацiю та присвоєння
статистичних кодiв, фiнансова звiтнiсть за 2017 рiк. Вибiрково були перевiренi господарськi
договори та iнша документацiя, що супроводжує фiнансово-господарську дiяльнiсть
Товариства, регiстри синтетичного та аналiтичного облiку.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої
думки.

Фiнансова звiтнiсть Товариства
Аудитором була проведена аудиторська перевiрка фiнансових звiтiв ПАТ <МЕТХIМ>.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2018 рiк складена з урахуванням чинних форм звiтностi,
затверджених НП(С)БО №25.
Склад перевiрених форм звiтностi за 2018 рiк, якi складенi станом на 31.12.2018 року:
_

Баланс (форма №1-м) станом на 31 грудня 2018 року.

_

Звiт про фiнансовi результати (форма №2-м) за 2018 рiк.

Звiтний перiод з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року, дата звiтностi 31.12.2018 р. Фiнансова
iнформацiя розкривається за звiтний перiод.
Товариство не складає консолiдованої звiтностi.
Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi" бухгалтерськiй облiк ведеться в грошовiй одиницi України - гривня, фiнансова
звiтнiсть складена в тисячах гривень.

Мета аудиту - перевiрити данi фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2018
року для висловлення незалежної думки аудитора про її достовiрнiсть в усiх суттєвих аспектах
та вiдповiднiсть вимогам законiв України, Нацiональних положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку або iнших правил (внутрiшнiх положень суб'єктiв господарювання)
згiдно iз вимогами користувачiв.
Перевiрка здiйснена на пiдставi:
_
Закону України <Про аудиторську дiяльнiсть> вiд 22.04.93 р. №3125 ХII в редакцiї
Закону України вiд 14 вересня 2006 року №140-V (зi змiнами i доповненнями);
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та
супутнiх послуг, видання 2015 року, (далi - МСА), прийнятих в якостi Нацiональних
стандартiв аудиту затверджених при виконаннi завдань з 1 лютого 2016 року рiшенням
Аудиторської палати України вiд 04.05.2017р. №344, в т.ч. до МСА 700 (переглянутий)
<Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi>, МСА 701 <Повiдомлення
iнформацiї з ключових питань аудиту в звiтi незалежного аудитора>, МСА 705 (переглянутий)
<Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора>, МСА 706 (переглянутий) <Пояснювальнi
параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора>, МСА 710
<Порiвняльна iнформацiя - вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова звiтнiсть>, МСА 720
(переглянутий) <Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї>, МСА 250 <Розгляд
законодавчих та нормативних актiв при аудиту фiнансової звiтностi>, МСА 550 <Пов'язанi
сторони>, МСА 610 <Використання роботи внутрiшнiх аудиторiв> МСА 250 <Розгляд

законодавчих та нормативних актiв при аудитi фiнансової звiтностi>; МСА 550 <Пов'язанi
сторони> та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку.
_

Кодексу етики професiйних бухгалтерiв,

а також з урахуванням вимог.
_
Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> вiд
16.07.1999р. №996-ХIУ(зi змiнами i доповненнями);
_

Iншi спецiальнi вимоги, що регламентують здiйснення дiяльностi.

Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної (фактичної) собiвартостi, за
винятком фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю.
Ведення бухгалтерського облiку Товариством здiйснюється в цiлому у вiдповiдностi до вимог
Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> №996-ХIV вiд
16.07.1999 р. (зi змiнами та доповненнями) та до стандартiв бухгалтерського облiку та
звiтностi.
Для ведення бухгалтерського облiку Товариство використовує План рахункiв, затверджений
наказом Мiнiстерства фiнансiв України №291 вiд 30 листопада 1999 року <Про застосування
Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських
операцiй пiдприємств i органiзацiй>.
Прийнятою облiковою полiтикою Емiтента встановленi такi методи облiку та принципи
оцiнки активiв та зобов'язань: Облiк основних засобiв вести вiдповiдно до П(С)БО7.
Одиницею облiку є окремий об'єкт основних засобiв. Класифiкацiю групп основних засобiв
проводити вiдповiдно до Податкового Кодексу України. Амортизацiю окремих об'єктiв
основних засобiв i нематерiальних активiв розраховувати за прямолiнiйним методом.
Облiк капiтальних та фiнансових iнвестицiй ведеться вiдповiдно до вимог П(С)БО. Для
малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховувати амортизацiю в розмiрi 100%
вартостi в першому мiсяцi використання. Запаси, товарно-матерiальнi цiнностi визнаються,
оцiнюються i враховуються вiдповiдно до П(С)БО № 9. Вибуття запасiв здiйснювати за
методом ФIФО. Транспортно-заготiвельнi витрати з придбання сировини включати в його
собiвартiсть. При вiдпуску малоцiнних та швидкозношуваних предметiв в експлуатацiю, їх
вартiсть списувати з балансу з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку
таких предметiв за мiсцями експлуатацiї та вiдповiдними особами протягом строку їх
фактичного використання.
Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi вiд реалiзацiї проводилась за iсторичною
собiвартiстю, на дату балансу - за чистою реалiзацiйною вартiстю, виходячи з аналiзу
платоспроможностi окремих дебiторiв. По дебiторської заборгованостi резерв сумнiвних
боргiв не створювався. Резервування коштiв на забезпечення оплати вiдпусток не
проводилось. Резервування коштiв на додаткове пенсiйне страхування, забезпечення гарантiй
та iнших зобов'язань, iнших витрат та платежiв не здiйснювалось.
Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї, товарiв, визнається за датою переходу покупцевi права

власностi на готову продукцiю та товар. Дохiд вiд надання послуг та виконання робiт
визнається за датою складання акта, який пiдтверджує виконання робiт або надання послуг;
Витрати пiдприємства визнаються i облiковуються вiдповiдно до П(С)БО №16 та з
урахуванням вимог податкового законодавства.
Витрати, що формують собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї, товарiв, виконаних робiт,
наданих послуг, визнаються витратами того звiтного перiоду, в якому визнано доходи вiд
реалiзацiї готової продукцiї, товарiв, виконаних робiт, наданих послуг. Застосовувати в облiку
витрат рахунок класу 9 плану рахункiв. Порушення вимог облiкової полiтику. в перiод
перевiрки, аудитором не встановлено. Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової
звiтностi є висловлення думки стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих
аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. Фiнансова
звiтнiсть Емiтента пiдготовлена згiдно з вимогами Нацiональних положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку та облiкової полiтики. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi
даних бухгалтерського облiку Емiтента за станом на кiнець останнього дня звiтного року.

Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2018 звiтний рiк, вiдображає його фiнансовий стан на
31.12.2018 року, фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату.
Фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2018 року була пiдготовлена вiдповiдно до
нацiональних загальноприйнятих принципiв бухгалтерського облiку (нацiональних П(С)БО).
За всi попереднi звiтнi перiоди та включаючи рiк, що завершився 31 грудня 2018 року,
Товариство готувало фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до нацiональних загальноприйнятих
принципiв бухгалтерського облiку (нацiональних П(С)БО).
Аудиторська перевiрка здiйснювалась iз застосуванням розрахунково-аналiтичного та
документального методiв з узагальненням отриманих результатiв.
Були виконанi аудиторськi процедури для отримання аудиторських доказiв стосовно сум i
розкриття:
Iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку;
Iнформацiї про зобов'язання вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку;
Iнформацiї про власний капiтал;
Вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства;
Сплати Товариством статутного капiталу у встановленi законодавством термiни;
Iiнформацiї щодо обсягу чистого прибутку;
Iнформацiї про дiї, що вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на
фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних
паперiв.

Задовiльний стан бухгалтерського облiку в Товариствi забезпечив своєчасне складання та
подання до вiдповiдних iнстанцiй фiнансової, податкової та статистичної звiтностi. Аудитором
перевiрено вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi даним облiку та вiдповiднiсть даних
окремих форм звiтностi один до одного. Аудитором пiдтверджується вiдповiднiсть даних
фiнансової звiтностi Товариства даним облiку та вiдповiднiсть даних форм звiтностi один
одному. Проведенi аудитором процедури не мали за мету проведення повної та
всеохоплюючої перевiрки системи внутрiшнього контролю Товариства з метою визначення
всiх можливих недолiкiв.

Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує об?рунтовану пiдставу для
висловлення думки.

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi <Основа для думки
iз застереженням>, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах,
вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi в рамках звiтування
згiдно з концептуальною основою достовiрного подання, iнформацiю про фiнансовий стан
ПАТ <МЕТХIМ> станом на 31 грудня 2018 року, а також результати його дiяльностi,
вiдповiдно до Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> та
нацiональних загальноприйнятих принципiв бухгалтерського облiку (нацiональних П(С)БО).

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА) та Методичних
рекомендацiй щодо аудиторських звiтiв, що подаються до нацiональної комiсiї, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з
цими стандартами викладено в роздiлi <Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової
звiтностi> нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з етичними
вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали
iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi
докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Ми не приймали участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань.
Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено
довiру, згiдно вимог МСА. Пiдприємство не проводило переоцiнку необоротних активiв.
Емiтент на дату рiчного балансу не проводив оцiнку наявностi ознак можливого зменшення
корисностi активiв та не визначає очiкуваного вiдшкодування вiдокремлено для кожного
активу. Оскiльки аудитори не володiють iнформацiєю щодо повного пiдтвердження
зобов'язань актами звiрок, вони не мають змоги обгрунтовано пiдтвердити фактичну наявнiсть
та розмiр зобов'язань Емiтента. В процесi виконання аудиторських процедур щодо виявлення
судових справ та претензiй, якi стосуються суб'єкта господарювання, ми отримали достатньо
свiдоцтв про подiї, що свiдчать про вiдсутнiсть судових справ та претензiй, якi можуть
призвести до виникнення суттєвого викривлення показникiв фiнансової звiтностi
пiдприємства станом на 31.12.2018 р.

Ключовi питання
Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд
час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у
контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi
думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Ми звертаємо увагу що рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно Положення (стандарт)
бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва" . Згiдно вимог
цього стандарту до фiнансової звiтностi пiдприємство не складає Звiт про рух грошових
коштiв, Звiт про власний капiтал i вiдповiднi Примiтки. Звертаємо Вашу увагу що в складi
фiнансового звита малого пiдприємства знаходиться баланс та звiт про фiнансовi результати у
скороченому виглядi.
Наша думка не є модифiкована щодо цього питання.

