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(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).
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Шалiмов Володимир Iллiч

(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
"АГРОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13708491
4. Місцезнаходження: 08300, Україна, Київська обл., д/н р-н, Бориспiль, Привокзальна, будинок
76-А
5. Міжміський код, телефон та факс: (04595)-7-10-27, (04595)-7-25-84
6. Адреса електронної пошти: agrobudmekh@ukr.net
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 30.04.2019, б/н
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:
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://agrobudmeh.c
om/

02.05.2019

(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
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що згiдно з законодавством України
Товариство та цiннi папери, випущенi їм, не потребують визначення рейтингової оцiнки. iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента
не надається, тому що такi пiдроздiли вiдсутнi; - iнформацiя про судовi справи емiтента не
надається, тому що Товариство не є учасником судових справ; - iнформацiя про штрафнi
санкцiї емiтента не надається, тому що штрафи не накладались; - iнформацiя про будь-якi
обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента не
надається, тому що такi ообмеження вiдсутнi; - Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким
належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому
значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн не вiдбувалось; - iнформацiя про
змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає
бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких
змiнне вiдбувалось; - iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що таких цiнних
паперiв не випускались; - iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не
надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались; - iнформацiя про похiднi цiннi
папери емiтента не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались; - iнформацiя про

забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що таких цiнних паперiв не
випускались; - iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду
не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались; - iнформацiя про наявнiсть у
власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не надається, тому
що працiвники цiнними паперами не володiюь; - iнформацiя про будь-якi обмеження щодо
обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших
власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що
таких обмежень не має; - Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть
голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй,
права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi не
надається, тому що таких обмежень не має; - iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї
основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається,
тому що Товариство не займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна,
добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не надається, тому
що дивiденди не нараховувались та не виплачувались; - iнформацiя про акцiонернi або
корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в
емiтента не надається, тому що таких iнформацiї про такi договори у Товариства вiдсутня; iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб,
якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що таких iнформацiї про такi
договори у Товариства вiдсутня;

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 583219
3. Дата проведення державної реєстрації
14.05.1996
4. Територія (область)
Київська обл.
5. Статутний капітал (грн)
422425,08
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)
364
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
41.20 - Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
43.22 - Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiонування
46.39 - Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та
тютюновими виробами
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ФIЛIЯ "КИЇВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГIОНАЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ" АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку
321842
3) Поточний рахунок
26009052700054
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК"
5) МФО банку
320627
6) Поточний рахунок
26002013013931
12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
Дочiрнє пiдприємство "Агробудмеханiзацiя-Житлосервiс"
2) Організаційно-правова форма
Дочірнє підприємство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
34783323
4) Місцезнаходження
08304, Україна, Київська область, мiсто Бориспiль, вулиця Привокзальна, 76-А
5) Опис
Товариство є засновником та власником дочiрнього пiдприємства "Агробудмеханiзацiя-

Житлосервiс", володiє 100% Статутного капiталу дочiрнього пiдприємства
"Агробудмеханiзацiя-Житлосервiс", що складає 35 915 (тридцять п'ять тисяч дев'ятсот
п'ятнадцять) гривень 00 копiйок. Оплата 100% частки у статутному капiталi дочiрнього
пiдприємства "Агробудмеханiзацiя-Житлосервiс" здiйснена в повному обсязi. Товариству
належать наступнi права: участь в управлiннi дочiрнiм пiдприємством "АгробудмеханiзацiяЖитлосервiс", одержання прибутку вiд дiяльностi дочiрнього пiдприємства
"Агробудмеханiзацiя-Житлосервiс", розпорядження майном дочiрнього пiдприємства
"Агробудмеханiзацiя-Житлосервiс", iншi права, передбаченi актами законодавства та статутом
дочiрнього пiдприємства "Агробудмеханiзацiя-Житлосервiс".
1) Найменування
Дочiрнє пiдприємство "Агробуд"
2) Організаційно-правова форма
Дочірнє підприємство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
32054612
4) Місцезнаходження
08340, Україна, Київська область, Бориспiльський район, село Гнiдин, вулиця
Центральна, будинок 43-А
5) Опис
Товариство є засновником та власником дочiрнього пiдприємства "Агробуд", володiє
100% Статутного капiталу дочiрнього пiдприємства "Агробуд", що складає 17 000 (сiмнадцять
тисяч) гривень 00 копiйок. Оплата 100% частки у статутному капiталi дочiрнього пiдприємства
"Агробуд" здiйснена в повному обсязi. Товариству належать наступнi права: участь в
управлiннi дочiрнiм пiдприємством "Агробуд", одержання прибутку вiд дiяльностi дочiрнього
пiдприємства "Агробуд", розпорядження майном дочiрнього пiдприємства "Агробуд", iншi
права, передбаченi актами законодавства та статутом дочiрнього пiдприємства "Агробуд".
1) Найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БУДIНВЕСТТЕХНОIНДУСТРIЯ ХХI
СТОЛIТТЯ"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
35023058
4) Місцезнаходження
08300, Україна, Київська область, мiсто Бориспiль, вулиця Привокзальна, будинок 76-А
5) Опис
Товариство є засновником та власником товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"БУДIНВЕСТТЕХНОIНДУСТРIЯ ХХI СТОЛIТТЯ" , володiє 80% Статутного капiталу
товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "БУДIНВЕСТТЕХНОIНДУСТРIЯ ХХI СТОЛIТТЯ",
що складає 33 600 (тридцять три тисячi шiстсот) гривень. Оплата вартостi 80% частки у
статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"БУДIНВЕСТТЕХНОIНДУСТРIЯ ХХI СТОЛIТТЯ" здiйснена в повному обсязi. Товариству
належать наступнi права: участь в управлiннi товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю
"БУДIНВЕСТТЕХНОIНДУСТРIЯ ХХI СТОЛIТТЯ, участь в розподiлi прибутку вiд дiяльностi
товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "БУДIНВЕСТ-ТЕХНОIНДУСТРIЯ ХХI СТОЛIТТЯ,
розпорядження майном товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"БУДIНВЕСТТЕХНОIНДУСТРIЯ ХХI СТОЛIТТЯ, iншi права, передбаченi актами
законодавства та статутом товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "БУДIНВЕСТТЕХНОIНДУСТРIЯ ХХI СТОЛIТТЯ.

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Протягом звiтного року змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбувалось.
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
Середня iiлькiсть працiвникiв: 364 осiб. Фонд оплати працi: 17456 тис.грн., збiльшено у
порiвняннi з минулим перiодом на 2 808 тис.грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на
забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: Рiвень фахової
пiдготовки i кiлькiсть працiвникiв вiдповiдають виробничим потребам Товариства. У звiтному
перiодi Товариство не проводило заходи, спрямованi на пiдвищення фахового рiвня працiвникiв.
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 входить до об'єднаннь.
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
Спiльної дiяльностi у Товариства з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами у
звiтному перiодi не було.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб ненадходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Ведення бухгалтерського облiку здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України вiд
16.07.99р. №996-ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних актiв Мiнiстерства фiнансiв України
щодо органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi. Товариство вiдображає господарськi операцiї
у реєстрах згiдно з "Методичними рекомендацiями по застосуванню регiстрiв бухгалтерського
облiку", затвердженими наказом Мiнiстерства фiнансiв України №356 вiд 29.12.2000р.
Бухгалтерська звiтнiсть вiдображає наростаючим пiдсумком майнове та фiнансове становище за
звiтний перiод i грунтується на даних синтетичного та аналiтичного облiку. Для вiдображення у
бухгалтерському облiку i звiтностi господарськi операцiї оцiнюють в нацiональнiй грошовiй
одиницi України способом пiдсумовування проведених витрат.
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
Дiяльнiсть ПрАТ "Агробудмеханiзацiя" щодо розширення виробництва, полiпшення
фiнансового стану спрямована на технiчне переоснащення виробництва, оновлення основних
засобiв i виробничих потужностей, дотримання чинного законодавства, в тому числi i
природоохоронного, виконання виробничої програми та органiзацiйно-технiчних заходiв в
межах запланованого фiнансування. Для забезпечення успiшної роботи в 2019 роцi намiченi
технiчнi заходи для полiпшення технiко-економiчних показникiв, економiї енергетичних i
сировинних ресурсiв, зниження викидiв шкiдливих речовин, полiпшення умов працi. На
пiдприємствi, у вiдповiдностi зi стратегiєю розвитку, ведуться роботи з пiдвищення
ефективностi систем управлiння якiстю, екологiєю, охороною працi та здоров`я персоналу.
впровадження нового сучасного обладнання, освоєння нових технологiй, професiйної
будiвельної технiки та укомплектовання квалiфiкованими кадрами, що дозволить вести
будiвництво об'єктiв комерцiйної нерухомостi на складних грунтах, в мiсцях щiльної забудови, в
зимовий сезон.
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
У звiтному перiодi вартiсть активiв збiльшилась на 22 358 тис.грн. в основному за рахунок
збiльшення дебiторської заборгованостi.
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 розташованi за адресою мiсцезнаходження товариства. У звiтному перiодi
надiйшло основних засобiв на суму 10472 тис.грн. Утримання активiв здiйснюється за власнi
кошти Товариства. На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi
активiв пiдприємства. Удосконалення основних засобiв планується при наявностi коштiв.
Володiння ОЗ здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi. Первiсна вартiсть
основних засобiв 45192 тис.грн.; Нараховано знос - 24382 тис.грн.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть Товариства є фiнансово-економiчнi
проблеми. Серед них iнфляцiйнi процеси (пiдвищення цiн на енергоресурси, на товарноматерiальнi цiнностi та iнше), здороження кредитних ресурсiв, а також система оподаткування:
значнi непрямi податки до бюджету, якi не пов'язанi з виробничою дiяльнiстю товариства, а саме
земельний податок, податок на нерухомiсть. Слiд зазначити необхiднiсть оновлювати
матерiально-технiчну базу, що потребує iнвестицiй (фiнансування) iз залученням яких є
труднощi.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Дебiторська заборгованiсть за роботи, товари та послуги становить 18863 тис.грн.. Кредиторська
заборгованiсть за роботи, товари та послуги становить 3968 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)
Загальними напрямками подальшого розвитку ПрАТ "Агробудмеханiзацiя" та основними
стратегiчними задачами є посилення конкурентних позицiй Товариства на ринку будiвництва
комерцiйної та житлової нерухомостi в Українi; пiдвищення конкурентоспроможностi за
рахунок покращення якостi будiвництва. Ми прагнемо не лише зберегти лiдерство серед
забудовникiв Київської областi, а i розширити присутнiсть на будiвельному ринку України.
Позицiонуючи себе як пiдприємство, що веде прозорий бiзнес, розумiючи перспективи ринку
будiвництва, ПрАТ "Агробудмеханiзацiя" прагне надавати своїм клiєнтам повний комплекс
послуг для створення сучасних комерцiйних об'єктiв та житлових будинкiв з високою
функцiональнiстю,
виразною
архiтектурою
будiвель,
ексклюзивними
iнтер'єрами,
використанням ефективних систем для створення i пiдтримки сприятливого мiкроклiмату
всерединi об'єктiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Товариство не проводить дослiджень та розробок. Витрати на дослiдження та розробки вiдсутнi.
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
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та
результатiв дiяльностi емiтента вiдсутня.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління

Структура

Персональний склад

загальнi збори
акцiонерiв.

голова зборiв, секретар, лiчильна
комiсiя

Наглядова рада

Голова та члени Наглядової ради

органи зборiв обираються тiльки на
перiод проведення зборiв i припиняють
свої повноваження пiсля їх закiнчення
1 Головна наглядової ради - Коваленко
Любов Костянтинiвна - обрана головою
наглядової ради, черговими Загальними
зборами акцiонерiв Товариства 28
квiтня 2017року (Протоколу чергових
загальних зборiв акцiонерiв № 15 вiд
28.04.2017 р.; Термiн повноважень - 3
(три) роки. 2 Член наглядової ради Петрусь Нiна Григорiвна- обрана
членом наглядової ради, черговими
Загальними зборами акцiонерiв
Товариства 28 квiтня 2017року
(Протоколу чергових загальних зборiв
акцiонерiв № 15 вiд 28.04.2017 р.;
Термiн повноважень - 3 (три) роки. 3
Член наглядової ради - Яновська
Тетяна Вiталiївна - обрана членом
наглядової ради, черговими Загальними
зборами акцiонерiв Товариства 28
квiтня 2017року (Протоколу чергових
загальних зборiв акцiонерiв № 15 вiд
28.04.2017 р.; Термiн повноважень - 3
(три) роки.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Луценко Наталiя Вiкторiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1978
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
17
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ КБ "Правекс-банк", -, Менеджер по обслуговуванню вiп клiєнтiв
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова
особа не отримує плату за виконання своїх обов'язкiв. Додаткова винагорода не передбачена.
Особа призначена рiшенням зборiв вiд 26.04.2018 р. Непогашеної судимостi за користливi та
посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 17 рокiв. Попереднi посади: менеджер по
обслуговуванню вiп клiєнтiв, секретар. Особа не надала iнформацiї щодо роботи на iнших
пiдприємствах.

1) Посада
Голова правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шалiмов Володимир Iллiч
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1959
5) Освіта
Вища, Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут
6) Стаж роботи (років)
38
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Агробудпереробка-ЛТД", -, директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.03.2011, обрано безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова
особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода
не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати,
отриманої за виконання своїх обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було.
Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи
38 рокiв. Попереднi посади:директор,головний iнженер, виконроб, майстер. Особа не надала
iнформацiї щодо роботи на iнших пiдприємствах.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiлошапка Анатолiй Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1962
5) Освіта
Вища, Чернiгiвське авiацiйне училища льотчикiв
6) Стаж роботи (років)
22
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Ведмiдь", -, начальник охорони
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.03.2011, обрано безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова
особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода
не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати,
отриманої за виконання своїх обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було.
Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи
22 рокiв. Попереднi посади: Начальник охорони, iнструктор-референт, начальник напряму
менеджер. Працює на пiдприємствi ПрАТ "Агробудмеханiзацiя" помiчник голови правлiння та в
ДП "Агробуд" за сумiсництвом заступник директора.

1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бойко Катерина Сергiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1984
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
13
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
КП "ЖКК Щасливський", -, головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.08.2014, обрано безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Посадова
особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода
не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати,
отриманої за виконання своїх обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було.
Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи
13 рокiв. Попереднi посади: головний бухгалтер. Особа не надала iнформацiї щодо роботи на
iнших пiдприємствах.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шалiмов Iгор Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1984
5) Освіта
Вища, Потлавський iнженерно-будiвельний iнститут
6) Стаж роботи (років)
17
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ЗАТ "Агробудмеханiзацiя", 13708491, Член правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.03.2011, обрано безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова
особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода
не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати,
отриманої за виконання своїх обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було.
Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи
17 рокiв. Попереднi посади: член правлiння. Особа не надала iнформацiї щодо роботи на iнших
пiдприємствах.

1) Посада
Член наглядової ради (обрано як представника акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Петрусь Нiна Григорiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1954
5) Освіта
Середня Київське культурно-освiтнє училище
6) Стаж роботи (років)
47
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Бориспiльська ФЕГГ, -, Iнспектор з кадрiв
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017, обрано термiном на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова
особа не отримує плату за виконання своїх обов'язкiв. Додаткова винагорода не передбачена.
Особа призначена рiшенням зборiв вiд 28.04.2017 р. Непогашеної судимостi за користливi та
посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 47 рокiв. Попереднi посади: iнспектор з
кадрiв, секретар, бухгалтер. Особа не надала iнформацiї щодо роботи на iнших пiдприємствах.
1) Посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Танасiйчук Микола Леонтiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1949
5) Освіта
д/н
6) Стаж роботи (років)
46
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВО "Укренергожитлобуд", -, майстер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова
особа не отримує плату за виконання своїх обов'язкiв. Додаткова винагорода не передбачена.
Особа призначена рiшенням зборiв вiд 26.04.2018 р. Непогашеної судимостi за користливi та
посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 46 рокiв. Попереднi посади: майстер,
головний iнженер механнiк. Особа не надала iнформацiї щодо роботи на iнших пiдприємствах.
1) Посада
Голова наглядової ради (обрано як представника акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коваленко Любов Костянтинiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1960
5) Освіта
Середня Остерський будiвельний технiкум
6) Стаж роботи (років)
40
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Агробудпереробка-ЛТД", -, iнженер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017, обрано термiном на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова
особа не отримує плату за виконання своїх обов'язкiв. Додаткова винагорода не передбачена.
Особа призначена рiшенням зборiв вiд 28.04.2017 р. Непогашеної судимостi за користливi та
посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 40 рокiв. Попереднi посади:Iнженер ВТК,
iнженер, маляр-штукатур, бетоняр. Особа не надала iнформацiї щодо роботи на iнших
пiдприємствах.
1) Посада
Член наглядової ради (обрано як представника акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яновська Тетяна Вiталiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1982
5) Освіта
Вища, Нацiональна академiя внутрiшнiх справ України
6) Стаж роботи (років)
8
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
МПП "Росана", -, юрист
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017, обрано термiном на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова
особа не отримує плату за виконання своїх обов'язкiв. Додаткова винагорода не передбачена.
Особа призначена рiшенням зборiв вiд 28.04.2017 р. Непогашеної судимостi за користливi та
посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 8 рокiв. Попереднi посади: МПП Росана юрист, ТОВ "Хлiбороб" - начальник юридичного вiддiлу, Корольовський районний суд мiста
Житомир - державний службовець. Особа не надала iнформацiї щодо роботи на iнших
пiдприємствах.
1) Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Корницька Вiра Леонiдiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження

1953
5) Освіта
Вища, Український iнститут iнженерiв водного господарства
6) Стаж роботи (років)
42
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Бориспiльська мiська рада Київської областi, -, заступник мiського голови
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Посадова особа не
отримує плату за виконання своїх обов'язкiв. Додаткова винагорода не передбачена. Особа
призначена рiшенням зборiв вiд 26.04.2018 р. Непогашеної судимостi за користливi та посадовi
злочини особа не має. Загальний стаж роботи 42 рокiв. Попереднi посади: заступник мiського
голови Бориспiльська мiська рада Київської областi. Особа не надала iнформацiї щодо роботи на
iнших пiдприємствах.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Член ревiзiйної
комiсiї
Голова наглядової
ради (обрано як
представника
акцiонера)
Голова правлiння
Член правлiння
Член правлiння
Член ревiзiйної
комiсiї
Член наглядової
ради (обрано як
представника
акцiонера)
Голова Ревiзiйної
комiсiї
Головний
бухгалтер
Член наглядової
ради (обрано як
представника
акцiонера)

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Танасiйчук
Микола
Леонтiйович
Коваленко Любов
Костянтинiвна

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
0

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейо-вані іменні

5
0

6
0

7
0

0

0

0

0

Шалiмов
Володимир Iллiч
Бiлошапка
Анатолiй
Миколайович
Шалiмов Iгор
Володимирович
Луценко Наталiя
Вiкторiвна
Петрусь Нiна
Григорiвна

1 793

83,163265

1 793

0

0

0

0

0

258

11,966604

258

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Корницька Вiра
Леонiдiвна
Бойко Катерина
Сергiївна
Яновська Тетяна
Вiталiївна

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 051

95,129869

2 051

0

3

Усього

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

фiзичнi особи 31 особа

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)
100
Усього
100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Загальними напрямками подальшого розвитку ПрАТ "Агробудмеханiзацiя" та основними
стратегiчними задачами є посилення конкурентних позицiй Товариства на ринку будiвництва
комерцiйної та житлової нерухомостi в Українi; пiдвищення конкурентоспроможностi за
рахунок покращення якостi будiвництва. Ми прагнемо не лише зберегти лiдерство серед
забудовникiв Київської областi, а i розширити присутнiсть на будiвельному ринку України.
Позицiонуючи себе як пiдприємство, що веде прозорий бiзнес, розумiючи перспективи ринку
будiвництва, ПрАТ "Агробудмеханiзацiя" прагне надавати своїм клiєнтам повний комплекс
послуг для створення сучасних комерцiйних об'єктiв та житлових будинкiв з високою
функцiональнiстю,
виразною
архiтектурою
будiвель,
ексклюзивними
iнтер'єрами,
використанням ефективних систем для створення i пiдтримки сприятливого мiкроклiмату
всерединi об'єктiв.
2. Інформація про розвиток емітента
Дiяльнiсть ПрАТ "Агробудмеханiзацiя" щодо розширення виробництва, полiпшення
фiнансового стану спрямована на технiчне переоснащення виробництва, оновлення основних
засобiв i виробничих потужностей, дотримання чинного законодавства, в тому числi i
природоохоронного, виконання виробничої програми та органiзацiйно-технiчних заходiв в
межах запланованого фiнансування. Для забезпечення успiшної роботи в 2019 роцi намiченi
технiчнi заходи для полiпшення технiко-економiчних показникiв, економiї енергетичних i
сировинних ресурсiв, зниження викидiв шкiдливих речовин, полiпшення умов працi. На
пiдприємствi, у вiдповiдностi зi стратегiєю розвитку, ведуться роботи з пiдвищення
ефективностi систем управлiння якiстю, екологiєю, охороною працi та здоров`я персоналу.
впровадження нового сучасного обладнання, освоєння нових технологiй, професiйної
будiвельної технiки та укомплектовання квалiфiкованими кадрами, що дозволить вести
будiвництво об'єктiв комерцiйної нерухомостi на складних грунтах, в мiсцях щiльної забудови, в
зимовий сезон.
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:
ПрАТ "Агробудмеханiзацiя" у 2018 роцi не укладало деривативи та не вчиняло правочинiв щодо
похiдних цiнних паперiв,
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
ПрАТ "Агробудмеханiзацiя" у 2018 роцi не укладало деривативи та не вчиняло правочинiв щодо
похiдних цiнних паперiв, тому iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв
щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, що впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань,
фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента, зокрема iнформацiя про: завдання та полiтику
емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтики щодо страхування
кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї
хеджування; схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi
та/або ризику грошових потокiв вiдсутня.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
ПрАТ "Агробудмеханiзацiя" у 2018 роцi не укладало деривативи та не вчиняло правочинiв щодо
похiдних цiнних паперiв, тому iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв
щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, що впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань,
фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента, зокрема iнформацiя про: завдання та полiтику
емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтики щодо страхування
кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї
хеджування; схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi
та/або ризику грошових потокiв вiдсутня.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний
кодекс корпоративного управлiння. Згiдно до п. 25 ч. 2 ст. 33 Закону України "Про акцiонернi
товариства" та пп. 23, п. 10.4. Роздiлу 10 Статуту ПрАТ "Агробудмеханiзацiя" питання
затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства вiднесено до
виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства. Загальними Зборами акцiонерiв
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" кодекс
корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс
корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi та об'єднання
юридичних осiб. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування
перелiчених кодексiв.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. Товариство у своїй дiяльностi
застосовує Принципи корпоративного управлiння, якi затверджено Нацiональною комiсiєю з

цiнних паперiв та фондового ринку.
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
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться,
оскiльки Товариством не приймалось таких рiшень та застосовується положення Принципiв
корпоративного управлiння, якi затверджено рiшенням Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв
та фондового ринку.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

Дата проведення
26.04.2018
Кворум зборів
95,129869
Опис
Перелiк питань, що розглядалися на Загальних Зборах та прийнятi з них
рiшення: 1. Про обрання голови та секретаря лiчильної комiсiї. 2. Про
обрання голови та секретаря зборiв. 3.
Розгляд звiту Наглядової ради та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4.
Розгляд
звiту
правлiння та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту. 5.
Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї та прийняття рiшень за наслiдками
розгляду звiту. 6.
Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. 7.
Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2017 рiк. 8. Про
припинення
Дочiрнього
Пiдприємства
Житлово-Експлуатацiйного
Пiдприємства
"Агробудмеханiзацiя-Житлосервiс"
(код
ЄДРПОУ
34783323), шляхом його лiквiдацiї вiдповiдно до чинного законодавства
України. 9. Про призначення лiквiдацiйної комiсiї (лiквiдатора) ДП ЖЕП
"Агробудмеханiзацiя-Житлосервiс" (код ЄДРПОУ 34783323), визначення її
повноважень та порядку прийняття нею рiшень. 10.
Про порядок та
строки
проведення
лiквiдацiйної
процедури
ДП
ЖЕП
"Агробудмеханiзацiя-Житлосервiс" (код ЄДРПОУ 34783323). 11.
Про
органiзацiю виконання рiшень, прийнятих на цих Загальних зборах
акцiонерiв приватного акцiонерного товариства "Агробудмеханiзацiя" (код
ЄДРПОУ 13708491). 12.
Про
державну
реєстрацiю
припинення
Дочiрнього Пiдприємства Житлово-Експлуатацiйного Пiдприємства
"Агробудмеханiзацiя-Житлосервiс" (код ЄДРПОУ 34783323). 13.
Про
визначення особи та надання їй повноважень на здiйснення державної
реєстрацiї
припинення
Дочiрнього
Пiдприємства
ЖитловоЕксплуатацiйного Пiдприємства "Агробудмеханiзацiя-Житлосервiс" (код
ЄДРПОУ 34783323), з наданням права пiдпису в усiх документах
необхiдних для вчинення даного правочину, з правом передоручення
наданих повноважень. 14. Прийняття
рiшення
про
припинення
повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 15. Про
обрання
нового складу Ревiзiйної комiсiї, зокрема обрання Голови та членiв
Ревiзiйної комiсiї. 16.
Затвердження умов цивiльно-правових або
трудових договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Ревiзiйної

комiсiї, встановлення розмiру винагороди. 17. Визначення
уповноваженої особи, якiй надаються повноваження на пiдписання
договорiв з Головою та членами ревiзiйної комiсiї. 18. Про
попереднє
надання згоди на вчинення всiх видiв значних правочинiв, якi будуть
вчинятися акцiонерним товариством у ходi поточної дiяльностi протягом
2018 фiнансового року, якщо ринкова вартiсть майна, робiт, послуг, що є
предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв
Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, але не бiльше
95 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової
звiтностi за 2017 рiк. Проведення Загальних Зборiв iнiцiйовано рiшенням
Наглядової ради Товариства. Порядок денний Загальних Зборiв
затверджено Наглядовою радою Товариства, пропозицiй щодо змiн та
доповнень до порядку денного Загальних Зборiв не надходило. Результати
розгляду питань порядку денного Загальних Зборiв (Протокол № 17 вiд
26.04.2018 р.): З питання першого порядку денного "Про обрання голови та
секретаря лiчильної комiсiї" прийнято рiшення: "обрати головою лiчильної
комiсiї - Романюк Ольгу Владиславiвну та секретарем - Зайця Вiктора
Миколайовича". Результати голосування: "ЗА" - 2051 голос, або 95,129869
% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах та голосуючих з питання
першого порядку денного Загальних Зборiв; "ПРОТИ" - 0 голосiв;
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв. З питання другого порядку денного "Про
обрання голови та секретаря зборiв" прийнято рiшення: "обрати головою
зборiв - Коваленко Любов Костянтинiвну та секретарем зборiв - Петрусь
Нiну Григорiвну". Результати голосування: "ЗА" - 2051 голос, або
95,129869 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах та голосуючих з
питання другого порядку денного Загальних Зборiв; "ПРОТИ" - 0 голосiв;
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв. З питання третього порядку денного
"Розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту" прийнято рiшення: "затвердити Звiт Наглядової ради
Товариства за пiдсумками 2017 року. Визнати роботу Наглядової ради у
2017 роцi задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам
дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. Заходiв
за результатами розгляду звiту не приймати". Результати голосування:
"ЗА" - 2051 голос, або 95,129869 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах
та голосуючих з питання третьго порядку денного Загальних Зборiв;
"ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв. З питання четвертого
порядку денного "Розгляд звiту правлiння та прийняття рiшень за
наслiдками розгляду звiту" прийнято рiшення: "Затвердити Звiт Правлiння
Товариства за пiдсумками 2017 року. Визнати роботу Правлiння у 2017
роцi задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi
Товариства i положенням його установчих документiв. Заходiв за
результатами розгляду звiту не приймати". Результати голосування: "ЗА" 2051 голос, або 95,129869 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах та
голосуючих з питання четвертого порядку денного Загальних Зборiв;
"ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв. З питання п'ятого
порядку денного "Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї та прийняття рiшень за
наслiдками розгляду звiту" прийнято рiшення: "Затвердити Звiт Ревiзiйної
комiсiї Товариства за пiдсумками 2017 року. Визнати роботу Ревiзiйної
комiсiї у 2017 роцi задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам
дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. Заходiв
за результатами розгляду звiту не приймати". Результати голосування:

"ЗА" - 2051 голос, або 95,129869 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах
та голосуючих з питання п'ятого порядку денного Загальних Зборiв;
"ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв. З питання шостого
порядку денного "Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк"
прийнято рiшення: "Затвердити рiчний Звiт Товариства за 2017 року".
Результати голосування: "ЗА" - 2051 голос, або 95,129869 % голосiв
акцiонерiв, присутнiх на зборах та голосуючих з питання шостого порядку
денного Загальних Зборiв; "ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАЛИСЬ" - 0
голосiв. З питання сьомого порядку денного "Розподiл прибутку i збиткiв
Товариства за 2017 рiк" прийнято рiшення: "прибуток звiтного року
залишити у розпорядженнi Товариства i направити на розвиток та
оновлення матерiально-технiчної бази Товариства. Дивiденди не
нараховувати та не виплачувати". Результати голосування: "ЗА" - 2051
голос, або 95,129869 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах та
голосуючих з питання сьомого порядку денного Загальних Зборiв;
"ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв. З питання восьмого
порядку денного "Про припинення Дочiрнього Пiдприємства ЖитловоЕксплуатацiйного Пiдприємства "Агробудмеханiзацiя-Житлосервiс" (код
ЄДРПОУ 34783323), шляхом його лiквiдацiї вiдповiдно до чинного
законодавства України" прийнято рiшення: "припинити Дочiрнє
Пiдприємство
Житлово-Експлуатацiйне
Пiдприємство
"Агробудмеханiзацiя-Житлосервiс" (код ЄДРПОУ 34783323), шляхом його
лiквiдацiї вiдповiдно до чинного законодавства України, у зв'язку з
незадовiльним станом надходження фiнансових потокiв вiд здiйснення
господарських операцiй, складним становищем на вiдповiдному ринку
товарiв та послуг". Результати голосування: "ЗА" - 2051 голос, або
95,129869 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах та голосуючих з
питання восьмого порядку денного Загальних Зборiв; "ПРОТИ" - 0 голосiв;
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв. З питання дев'ятого порядку денного "Про
призначення
лiквiдацiйної
комiсiї
(лiквiдатора)
ДП
ЖЕП
"Агробудмеханiзацiя-Житлосервiс" (код ЄДРПОУ 34783323), визначення її
повноважень та порядку прийняття нею рiшень" прийнято рiшення:
"Призначити
лiквiдацiйну
комiсiю
(лiквiдатора)
ДП
ЖЕП
"Агробудмеханiзацiя-Житлосервiс" (код ЄДРПОУ 34783323) у наступному
складi: голова комiсiї - Романюк Ольга Владиславiвна (бухгалтер ПрАТ
"Агробудмеханiзацiя"), яка проживає (зареєстрована) за адресою: с. Гора,
Київської областi, вул. Чубинського,буд. 10; реєстрацiйний номер
облiкової картки платника податкiв:2444306748; член комiсiї - Бодня
Дмитро Станiславович (заступник директора з охорони працi ПрАТ
"Агробудмеханiзацiя"), який зареєстрований за адресою: Донецька обл.,
Малинський р-н, селище Олександрiвка, вул. Челюскiнцiв, буд. 38-А;
реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв:2868707552; член
комiсiї - Козлов Сергiй Вiкторович (механiк з ремонту транспорту та
механiзмiв ПрАТ "Агробудмеханiзацiя"), який зареєстрований за адресою:
м. Торез, Донецької областi, вул. Фадєєва, буд.26; реєстрацiйний номер
облiкової картки платника податкiв: 2888406216. Надiлити голову
лiквiдацiйної комiсiї повноваженнями керiвника (директора) ДП ЖЕП
"Агробудмеханiзацiя-Житлосервiс" (код ЄДРПОУ 34783323) вiдповiдно до
установчих
документiв
Дочiрнього
пiдприємства
ЖитловоЕксплуатацiйного пiдприємства "Агробудмеханiзацiя - Житлосервiс" (код
ЄДРПОУ 34783323) та чинного законодавства України. Визначити , що

рiшення в лiквiдацiйнiй процедурi з усiх питань приймаються комiсiєю".
Результати голосування: "ЗА" - 2051 голос, або 95,129869 % голосiв
акцiонерiв, присутнiх на зборах та голосуючих з питання дев'ятого порядку
денного Загальних Зборiв; "ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАЛИСЬ" - 0
голосiв. З питання десятого порядку денного "Про порядок та строки
проведення лiквiдацiйної процедури ДП ЖЕП "АгробудмеханiзацiяЖитлосервiс" (код ЄДРПОУ 34783323)" прийнято рiшення: "затвердити
наступний
порядок
лiквiдацiйної
процедури
ДП
ЖЕП
"Агробудмеханiзацiя-Житлосервiс" (код ЄДРПОУ 34783323), який
передбачає наступнi заходи: - звернення протягом 3-х днiв з моменту
прийняття рiшення, згiдно з протоколом загальних зборiв Товариства, до
органу, який здiйснює державну реєстрацiю Товариства з повiдомленням
про припинення ДП ЖЕП "Агробудмеханiзацiя-Житлосервiс" (код
ЄДРПОУ 34783323) шляхом лiквiдацiї; - звернення в триденний строк з
моменту прийняття рiшення про лiквiдацiю ДП ЖЕП "АгробудмеханiзацiяЖитлосервiс" (код ЄДРПОУ 34783323) до органiв податкової служби та до
органiв Пенсiйного фонду України з вiдповiдним повiдомленням про
лiквiдацiю ДП ЖЕП "Агробудмеханiзацiя-Житлосервiс" (код ЄДРПОУ
34783323) та органiзацiю позапланових перевiрок; - повернення лiцензiй,
повiдомлення до лiцензiйного органу про лiквiдацiю ДП ЖЕП
"Агробудмеханiзацiя-Житлосервiс"
(код
ЄДРПОУ
34783323);
анулювання статусу платника ПДВ; - органiзацiя комплексу робiт щодо
звiльнення працiвникiв ДП ЖЕП "Агробудмеханiзацiя-Житлосервiс" (код
ЄДРПОУ 34783323) у зв'язку з лiквiдацiєю; - визначення термiну у 7(сiм)
робочих днiв на передачу усiєї бухгалтерської документацiї лiквiдацiйнiй
комiсiї; - розгляд вимог кредиторiв, заявлених до ДП ЖЕП
"Агробудмеханiзацiя-Житлосервiс" (код ЄДРПОУ 34783323) протягом
двох мiсяцiв з моменту опублiкування державним реєстратором
оголошення про припинення ДП ЖЕП "Агробудмеханiзацiя-Житлосервiс"
(код ЄДРПОУ 34783323) шляхом лiквiдацiї; - закриття в банкiвських
установах поточних рахункiв, якi не будуть використовуватись в процедурi
лiквiдацiї ДП ЖЕП "Агробудмеханiзацiя-Житлосервiс" (код ЄДРПОУ
34783323); - проведення iнвентаризацiї та оцiнки майна ДП ЖЕП
"Агробудмеханiзацiя-Житлосервiс" (код ЄДРПОУ 34783323); - стягнення
дебiторської заборгованостi ДП ЖЕП "Агробудмеханiзацiя-Житлосервiс"
(код ЄДРПОУ 34783323); - складення та затвердження за результатами
виявлення кредиторiв промiжного лiквiдацiйного балансу ДП ЖЕП
"Агробудмеханiзацiя-Житлосервiс" (код ЄДРПОУ 34783323); - проведення
розрахункiв з кредиторами ДП ЖЕП "Агробудмеханiзацiя-Житлосервiс"
(код ЄДРПОУ 34783323); - Продаж майна ДП ЖЕП "АгробудмеханiзацiяЖитлосервiс" (код ЄДРПОУ 34783323), у випадку недостатностi грошових
коштiв для проведення розрахункiв з кредиторами ДП ЖЕП
"Агробудмеханiзацiя-Житлосервiс" (код ЄДРПОУ 34783323); - Складення
та затвердження лiквiдацiйного балансу ДП ЖЕП "АгробудмеханiзацiяЖитлосервiс" (код ЄДРПОУ 34783323); - Закриття поточного банкiвського
рахунку; - Зняття ДП ЖЕП "Агробудмеханiзацiя-Житлосервiс" (код
ЄДРПОУ 34783323) з облiку в органах державної податкової служби,
фондах загальнообов'язкового державного соцiального страхування; Проведення розрахункiв з учасниками ДП ЖЕП "АгробудмеханiзацiяЖитлосервiс" (код ЄДРПОУ 34783323); - Передача документацiї , що
пiдлягає довгостроковому зберiганню, до вiдповiдної архiвної установи; -

Внесення в Єдиний державний реєстр запису щодо припинення ДП ЖЕП
"Агробудмеханiзацiя-Житлосервiс" (код ЄДРПОУ 34783323) шляхом
лiквiдацiї; - Вчинення iнших заходiв, направлених на лiквiдацiю ДП ЖЕП
"Агробудмеханiзацiя-Житлосервiс" (код ЄДРПОУ 34783323) як юридичної
особи. - Встановити двомiсячний строк для проведення лiквiдацiйної
процедури ДП ЖЕП "Агробудмеханiзацiя-Житлосервiс" (код ЄДРПОУ
34783323), який може бути збiльшений за вiдповiдним рiшенням Загальних
зборiв
учасникiв
приватного
акцiонерного
товариства
"Агробудмеханiзацiя" (код ЄДРПОУ 13708491, який є власником ДП ЖЕП
"Агробудмеханiзацiя -Житлосервiс")". Результати голосування: "ЗА" - 2051
голос, або 95,129869 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах та
голосуючих з питання десятого порядку денного Загальних Зборiв;
"ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв. З питання
одинадцятого порядку денного "Про органiзацiю виконання рiшень,
прийнятих на цих Загальних зборах акцiонерiв приватного акцiонерного
товариства "Агробудмеханiзацiя" (код ЄДРПОУ 13708491)" прийнято
рiшення "уповноважити Голову правлiння приватного акцiонерного
товариства "Агробудмеханiзацiя" (код ЄДРПОУ 13708491) Шалiмова
Володимира Iллiча органiзувати виконання прийнятих на цих загальних
зборах
акцiонерiв
приватного
акцiонерного
товариства
"Агробудмеханiзацiя" (код ЄДРПОУ 13708491) рiшень." Результати
голосування: "ЗА" - 2051 голос, або 95,129869 % голосiв акцiонерiв,
присутнiх на зборах та голосуючих з питання одинадцятого порядку
денного Загальних Зборiв; "ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАЛИСЬ" - 0
голосiв. З питання дванадцятого порядку денного "Про державну
реєстрацiю
припинення
Дочiрнього
Пiдприємства
ЖитловоЕксплуатацiйного Пiдприємства "Агробудмеханiзацiя-Житлосервiс" (код
ЄДРПОУ 34783323)" прийнято рiшення "Здiйснити державну реєстрацiю
припинення
Дочiрнього
пiдприємства
Житлово-Експлуатацiйного
пiдприємства "Агробудмеханiзацiя - Житлосервiс" (код ЄДРПОУ
13708491)." Результати голосування: "ЗА" - 2051 голос, або 95,129869 %
голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах та голосуючих з питання
дванадцятого порядку денного Загальних Зборiв; "ПРОТИ" - 0 голосiв;
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв. З питання тринадцятого порядку денного
"Про визначення особи та надання їй повноважень на здiйснення
державної реєстрацiї припинення Дочiрнього Пiдприємства ЖитловоЕксплуатацiйного Пiдприємства "Агробудмеханiзацiя-Житлосервiс" (код
ЄДРПОУ 34783323), з наданням права пiдпису в усiх документах
необхiдних для вчинення даного правочину, з правом передоручення
наданих повноважень" прийнято рiшення "Надати повноваження щодо
здiйснення державної реєстрацiї припинення Дочiрнього пiдприємства
Житлово-Експлуатацiйного
пiдприємства
"Агробудмеханiзацiя
Житлосервiс" (код ЄДРПОУ 13708491) головi лiквiдацiйної комiсiї
Романюк Ользi Владиславiвнi, з правом пiдпису в усiх документах
необхiдних для вчинення даного правочину". Результати голосування:
"ЗА" - 2051 голос, або 95,129869 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах
та голосуючих з питання тринадцятого порядку денного Загальних Зборiв;
"ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв. З питання
чотирнадцятого порядку денного "Прийняття рiшення про припинення
повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства" прийнято рiшення
"Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї: Бойко Катерини

Сергiївни,
Луценко
Наталiї
Вiкторiвни,
Танасiйчука
Миколи
Леонтiйовича" Результати голосування: "ЗА" - 2051 голос, або 95,129869 %
голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах та голосуючих з питання
чотирнадцятого порядку денного Загальних Зборiв; "ПРОТИ" - 0 голосiв;
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв. З питання п'ятнадцятого порядку денного
Про обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї, зокрема обрання Голови та
членiв Ревiзiйної комiсi" прийнято рiшення "Обрати Ревiзiйну комiсiю у
наступному складi: Голова Ревiзiйної комiсiї - Корницька Вiра Леонiдiвна;
Член Ревiзiйної комiсiї - Луценко Наталiя Вiкторiвна; Член Ревiзiйної
комiсiї - Танасiйчук Микола Леонтiйович" Результати голосування: "ЗА" 2051 голос, або 95,129869 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах та
голосуючих з питання п'ятнадцятого порядку денного Загальних Зборiв;
"ПРОТИ" - 0 голосiв; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв. З питання
шiстнадцятого порядку денного "Затвердження умов цивiльно-правових
або трудових договорiв, що укладатимуться з Головою та членами
Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру винагороди" прийнято рiшення
"Затвердити умови цивiльно-правових або трудових договорiв, що
укладатимуться з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї. Встановити, що
члени та голова Ревiзiйної комiсiї виконують свої повноваження на
безоплатнiй основi" Результати голосування: "ЗА" - 2051 голос, або
95,129869 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах та голосуючих з
питання шiстнадцятого порядку денного Загальних Зборiв; "ПРОТИ" - 0
голосiв; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв. З питання сiмнадцятого порядку
денного "Визначення уповноваженої особи, якiй надаються повноваження
на пiдписання договорiв з Головою та членами ревiзiйної комiсiї" прийнято
рiшення "Уповноважити Голову правлiння приватного акцiонерного
товариства "Агробудмеханiзацiя" (код ЄДРПОУ 13708491) Шалiмова
Володимира Iллiча на пiдписання договорiв з Головою та Членами
Ревiзiйної комiсiї". Результати голосування: "ЗА" - 2051 голос, або
95,129869 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах та голосуючих з
питання сiмнадцятого порядку денного Загальних Зборiв; "ПРОТИ" - 0
голосiв; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв. З питання вiсiмнадцятого порядку
денного "Про попереднє надання згоди на вчинення всiх видiв значних
правочинiв, якi будуть вчинятися акцiонерним товариством у ходi поточної
дiяльностi протягом 2018 фiнансового року, якщо ринкова вартiсть майна,
робiт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв
вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017
рiк, але не бiльше 95 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними
рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк." прийнято рiшення "Надати
попередню згоду на вчинення всiх видiв значних правочинiв, якi будуть
вчинятися акцiонерним товариством у ходi поточної дiяльностi протягом
2018 фiнансового року, якщо ринкова вартiсть майна, робiт, послуг, що є
предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв
Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, але не бiльше
95 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової
звiтностi за 2017 рiк." Результати голосування: "ЗА" - 2051 голос, або
95,129869 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах та голосуючих з
питання вiсiмнадцятого порядку денного Загальних Зборiв; "ПРОТИ" - 0
голосiв; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв. Пропозицiй щодо скликання у 2018
роцi позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства не надходило,
позачерговi Загальнi Збори протягом 2018 року не скликалися та не

проводилися.
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
д/н
(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
д/н
(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
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
Позачерговi збори не скликались та не проводились.
(зазначити)

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування

(так/ні)? ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
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
д/н
простих акцій товариства
Позачерговi збори не
Інше (зазначити)
скликались та не
проводились.
У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: Рiчнi (черговi) збори були проведенi.
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення: Позачерговi збори не скликались та не проводились.
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість
осіб
0
3
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

Комiтети не створювались.

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiтети не створювались.
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комiтети
не створювались.
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові
Коваленко Любов
Костянтинiвна
Опис:
Петрусь Нiна Григорiвна

Посада
Головна наглядової ради
д/н
Член наглядової ради

Незалежний член
Так
Ні
X
X

Опис:
Яновська Тетяна
Вiталiївна
Опис:

д/н
Член наглядової ради

X

д/н

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
д/н
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
д/н
(зазначити)
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Протягом 2018 року вiдбулися 21 (двадцять одне) засiдання Наглядової ради Товариства, на
яких були прийнятi рiшення про: Дата засiдання Кворум
Загальний опис прийнятих
рiшень 06 лютого 2018року 100 % складу Наглядової ради
1.
Про обрання голови та
секретаря зборiв. 2. Про надання згоди на постановку на реєстрацiйний облiк в будь-якому
територiальному сервiсному центрi Регiонального сервiсного центру МВС України
транспортного засобу: легковий автомобiль марки Skoda Octavia A7 Active 1,6 MPI/81kW 5MG;
тип кузова: СЕДАН-В; номер кузова (шасi, рами) - VIN: TMBAN2NE6JB008731; двигун:
CWV326765; вид палива - бензин; колiр - чорний; об'єм двигуна - 1598; рiк виготовлення: 2018,
номерний знак для разових поїздок: Т4РР9729. 3.
Надання повноважень Головi правлiння
Приватного акцiонерного товариства "Агробудмеханiзацiя" Шалiмову Володимиру Iллiчу на
постановку на реєстрацiйний облiк в будь-якому територiальному сервiсному центрi
Регiонального сервiсного центру МВС України транспортного засобу: легковий автомобiль
марки Skoda Octavia A7 Active 1,6 MPI/81kW 5MG; тип кузова: СЕДАН-В; номер кузова (шасi,
рами) - VIN: TMBAN2NE6JB008731; двигун: CWV326765; вид палива - бензин; колiр - чорний;
об'єм двигуна - 1598; рiк виготовлення: 2018, номерний знак для разових поїздок: Т4РР9729, з
правом передоручення наданих йому повноважень. 12 лютого 2018 року
100 % складу

Наглядової ради
1.
Про обрання голови та секретаря зборiв 2.
Про призначення
дати чергових загальних зборiв акцiонерiв 3.
Про затвердження порядку денного загальних
зборiв акцiонерiв 4. Про визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на
участь у загальних зборах. 12 лютого 2018 року 100 % складу Наглядової ради
1. Про
обрання голови та секретаря зборiв. 2. Про надання згоди на укладення та нотарiальне
посвiдчення договору про внесення змiн до договору суборенди земельної дiлянки вiд
11.12.2017, укладеного мiж Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "НовоКон" та
Приватним акцiонерним товариством "Агробудмеханiзацiя", на земельну дiлянку площею
1,2192 га (кадастровий номер 3210500000:06:028:0007) пiд будiвництво багатоповерхового
житлового будинку по вул. Вiктора Йови,7 у м. Борисполi Київської областi. 3. Про надання
повноважень Головi правлiння ПрАТ "Агробудмеханiзацiя" Шалiмову Володимиру Iллiчу на
проведення для цього всiх необхiдних дiй, необхiдних для вчинення даного правочину, в тому
числi на укладення, нотарiальне посвiдчення та визначення суттєвих умов договору про
внесення змiн до договору суборенди земельної дiлянки, укладеного мiж Товариством з
обмеженою вiдповiдальнiстю "НовоКон" та Приватним акцiонерним товариством
"Агробудмеханiзацiя", посвiдченим Хмiль Т.М., приватним нотарiусом Бориспiльського
мiського нотарiального округу Київської областi 11.12.2017 року за реєстровим №2331, на
земельну дiлянку площею 1,2192 га (кадастровий номер 3210500000:06:028:0007) пiд
будiвництво багатоповерхового житлового будинку по вул. Вiктора Йови,7 у м. Борисполi
Київської областi, з наданням права пiдпису в усiх документах, з правом передоручення наданих
йому повноважень. 15 лютого 2018 року 100 % складу Наглядової ради
1.
Про
затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування з питань порядку денного чергових
загальних зборiв , призначених на 15 год. 00 хв. 26 квiтня 2018 року 28 лютого 2018 року 100 %
складу Наглядової ради
1.
Про обрання голови та секретаря зборiв. 2.
Про надання
згоди на зняття з реєстрацiйного облiку в будь-якому територiальному сервiсному центрi
Регiонального сервiсного центру МВС України Київської областi транспортного засобу: марки
GEELY, модель - CK 1,5L, тип - легковий седан, номер шасi (кузова, рами) - VIN
L6T7524S8CN019153 L6T7524S8CN019153, об'єм двигуна - 1498, колiр - чорний, реєстрацiйний
номер: АI0367ЕА, 2012 року випуску. 3. Надання повноважень Головi правлiння Приватного
акцiонерного товариства "Агробудмеханiзацiя" Шалiмову Володимиру Iллiчу на зняття з
реєстрацiйного облiку в будь-якому територiальному сервiсному центрi Регiонального
сервiсного центру МВС України Київської областi транспортного засобу: марки GEELY, модель
- CK 1,5L, тип - легковий седан, номер шасi (кузова, рами) - VIN L6T7524S8CN019153
L6T7524S8CN019153, об'єм двигуна - 1498, колiр - чорний, реєстрацiйний номер: АI0367ЕА,
2012 року випуску, з правом передоручення наданих йому повноважень. 4. Про надання згоди
на продаж транспортного засобу: марки GEELY, модель - CK 1,5L, тип - легковий седан, номер
шасi (кузова, рами) - VIN L6T7524S8CN019153 L6T7524S8CN019153, об'єм двигуна - 1498,
колiр - чорний, реєстрацiйний номер: АI0367ЕА, 2012 року випуску у кiлькостi 1 (одна) одиниця
за балансовою вартiстю в сумi: 500,00 грн. в будь-якому територiальному сервiсному центрi
Регiонального сервiсного центру МВС України Київської областi. 5. Надання повноважень
Головi правлiння Приватного акцiонерного товариства "Агробудмеханiзацiя" Шалiмову
Володимиру Iллiчу на продаж транспортного засобу: марки GEELY, модель - CK 1,5L, тип легковий седан, номер шасi (кузова, рами) - VIN L6T7524S8CN019153 L6T7524S8CN019153,
об'єм двигуна - 1498, колiр - чорний, реєстрацiйний номер: АI0367ЕА, 2012 року випуску у
кiлькостi 1 (одна) одиниця за балансовою вартiстю в сумi: 500,00 грн. в будь-якому
територiальному сервiсному центрi Регiонального сервiсного центру МВС України Київської
областi, з правом передоручення наданих йому повноважень. 28 березня 2018 року 100 %
складу Наглядової ради
2.
Про обрання голови та секретаря зборiв 3.
Про надання
згоди на участь 30 березня 2018 року в загальних зборах учасникiв ТОВ
"БУДIНВЕСТТЕХНОIНДУСТРIЯ ХХI СТОЛIТТЯ" (код ЄДРПОУ 35023058) вiд iменi
Приватного акцiонерного товариства "Агробудмеханiзацiя" голови правлiння ПрАТ

"Агробудмеханiзацiя" Шалiмова Володимира Iллiча. 4. Про надання повноважень Головi
правлiння ПрАТ "Агробудмеханiзацiя" Шалiмову Володимиру Iллiчу на вирiшення питань
порядку денного товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "БУДIНВЕСТТЕХНОIНДУСТРIЯ
ХХI СТОЛIТТЯ" (код ЄДРПОУ 35023058) вiд iменi ПрАТ "Агробудмеханiзацiя", з наданням
права голосу по усiх питаннях порядку денного, в тому числi обирати кандидатiв на посаду
директора, в органи управлiння та контролю, приймати рiшення про призначення та звiльнення з
посади директора, з посад у виконавчих органах та органах контролю ТОВ
"БУДIНВЕСТТЕХНОIНДУСТРIЯ ХХI СТОЛIТТЯ", затверджувати умови типового контракту
чи трудового договору, що укладається iз кандидатом на посаду директора, в органи управлiння
та контролю, визначати розмiр винагороди за даним договором, надавати пропозицiї щодо
обрання особи, уповноваженої на пiдписання вищевказаного договору. Про надання Головi
правлiння ПрАТ "Агробудмеханiзацiя" Шалiмову Володимиру Iллiчу права пiдпису в усiх
документах, в тому числi у протоколi загальних зборiв учасникiв ТОВ
"БУДIНВЕСТТЕХНОIНДУСТРIЯ ХХI СТОЛIТТЯ". 28 березня 2018 року 100 % складу
Наглядової ради
1.
Про обрання голови та секретаря зборiв. 2.
Про надання згоди
на укладення та нотарiальне посвiдчення договорiв купiвлi-продажу машино-мiсць №№ 1, 3, 4,
5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 52,
53, 54, 56, 57, 58, 59 по вул. Захисникiв Вiтчизни, буд. 12, в м. Бориспiль.Надання повноважень
головi правлiння Шалiмову В.I. на визначення суттєвих умов та пiдписання договорiв купiвлiпродажу машино-мiсць №№ 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32,
33, 34, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59 по вул. Захисникiв Вiтчизни, буд. 12, в м.
Бориспiль. 23 квiтня 2018 року
100 % складу Наглядової ради
1. Про обрання голови та
секретаря зборiв. 2. Про надання згоди на укладення та нотарiальне посвiдчення договору
купiвлi-продажу квартири №114 (сто чотирнадцять) по вулицi Вiктора Йови, будинок 7 в м.
Борисполi Київської областi. 3. Про надання повноважень Головi правлiння ПрАТ
"Агробудмеханiзацiя" Шалiмову Володимиру Iллiчу на визначення суттєвих умов та пiдписання
договору купiвлi-продажу квартири №114 (сто чотирнадцять) по вулицi Вiктора Йови, будинок
7 в м. Борисполi Київської областi на правi приватної власностi з правом передоручення
наданих йому повноважень 10 травня 2018 року 100 % складу Наглядової ради
1. Про
обрання голови та секретаря зборiв. 2. Про надання згоди на укладення та нотарiальне
посвiдчення договору купiвлi-продажу квартири №141 (сто сорок один) по провулку
Старовокзальному, буд. 2 в м. Борисполi Київської областi, з подальшою передачею в iпотеку.
3. Про надання повноважень Головi правлiння ПрАТ "Агробудмеханiзацiя" Шалiмову
Володимиру Iллiчу на визначення суттєвих умов та пiдписання договору купiвлi-продажу
квартири №141 (сто сорок один) по провулку Старовокзальному, буд. 2 в м. Борисполi Київської
областi , з правом передоручення наданих йому повноважень. 06 червня 2018 року 100 %
складу Наглядової ради
Про обрання голови та секретаря зборiв. 2. Про звернення
Товариства до АТ "СБЕРБАНК" (далi - Банк) з метою отримання банкiвської гарантiї. 3. Про
надання повноважень на пiдписання договорiв. 4. Про затвердження проектiв договорiв. 08
червня 2018 року
100 % складу Наглядової ради
1. Обрання секретаря Наглядової ради.
2. Звернення Товариства до АТ "СБЕРБАНК" (далi - Банк) з метою отримання кредиту у виглядi
вiдновлюваної кредитної лiнiї в сумi 20 000 000,00 (двадцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок,
строком на 12 мiсяцiв, iз сплатою процентiв у розмiрi 20,3% рiчних та комiсiї за вiдкриття та
ведення поточного рахунку у розмiрi 0,5% вiд суми кредиту (далi - Договiр про вiдкриття
кредитної лiнiї). 3. Надання повноважень Головi Правлiння Товариства Шалiмову Володимиру
Iллiчу на пiдписання Договору про вiдкриття кредитної лiнiї та iнших документiв, пов'язаних з
пiдписанням Договору про вiдкриття кредитної лiнiї. 4. Звернення до Шалiмова Володимира
Iллiча з приводу надання забезпечення та фiнансової поруки в забезпечення по Договору про
вiдкриття кредитної лiнiї. 5. Затвердження проекту Договору про вiдкриття кредитної лiнiї. 02
липня 2018 року
100 % складу Наглядової ради
1.
Про обрання голови та секретаря
зборiв. 2.
Про надання згоди на замiну свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу САЕ

561168 вiд 06.04.2011 року на вантажний екскаватор марки КРАЗ; модель 255; номер шасi
(кузова, рами) - 351105; вид палива - дизельне; колiр - зелений; об'єм двигуна - 14860; рiк
виготовлення: 1979, реєстрацiйний номер: АI3286СМ, в будь-якому територiальному сервiсному
центрi Регiонального сервiсного центру МВС України. 3.
Надання повноважень Головi
правлiння Приватного акцiонерного товариства "Агробудмеханiзацiя" Шалiмову Володимиру
Iллiчу на замiну свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу САЕ 561168 вiд 06.04.2011 року
на вантажний екскаватор марки КРАЗ; модель 255; номер шасi (кузова, рами) - 351105; вид
палива - дизельне; колiр - зелений; об'єм двигуна - 14860; рiк виготовлення: 1979, реєстрацiйний
номер: АI3286СМ, в будь-якому територiальному сервiсному центрi Регiонального сервiсного
центру МВС України, з правом передоручення наданих йому повноважень. 02 липня 2018 року
100 % складу Наглядової ради
1.
Про обрання голови та секретаря зборiв. 2.
Про надання згоди на перереєстрацiю транспортного засобу марки НЕФАЗ; модель 8560;
тип - причiп-самоскид-Е, номер шасi (кузова, рами) - VIN X1F8560A040005571; колiр оранжевий; рiк виготовлення: 2004, реєстрацiйний номер: АI1237ХХ, в будь-якому
територiальному сервiсному центрi Регiонального сервiсного центру МВС України. 3. Надання
повноважень Головi правлiння Приватного акцiонерного товариства "Агробудмеханiзацiя"
Шалiмову Володимиру Iллiчу перереєстрацiю транспортного засобу марки НЕФАЗ; модель
8560; тип - причiп-самоскид-Е, номер шасi (кузова, рами) - VIN X1F8560A040005571; колiр оранжевий; рiк виготовлення: 2004, реєстрацiйний номер: АI1237ХХ, в будь-якому
територiальному сервiсному центрi Регiонального сервiсного центру МВС України, з правом
передоручення наданих йому повноважень. 11 вересня 2018 року
100 % складу Наглядової
ради 1.
Про обрання голови та секретаря зборiв. 2.
Про надання згоди на купiвлю,
оформлення та перереєстрацiю в будь-якому територiальному сервiсному центрi Регiонального
сервiсного центру МВС України в Київськiй областi транспортного засобу: марки RENAULT,
модель - KANGOO, тип - спецiалiзований вантажний - спецiалiзований фургон малотонажний В, номер шасi (кузова, рами) - VF1FW16H650760645, об'єм двигуна - 1461, колiр - червоний,
2014 року випуску, реєстрацiйний номер: АА1749ТО, у кiлькостi 1 (одиниця). 3.
Надання
повноважень Головi правлiння Приватного акцiонерного товариства "Агробудмеханiзацiя"
Шалiмову Володимиру Iллiчу на купiвлю, оформлення та перереєстрацiю в будь-якому
територiальному сервiсному центрi Регiонального сервiсного центру МВС України в Київськiй
областi транспортного засобу: марки RENAULT, модель - KANGOO, тип - спецiалiзований
вантажний - спецiалiзований фургон малотонажний - В, номер шасi (кузова, рами) VF1FW16H650760645, об'єм двигуна - 1461, колiр - червоний, 2014 року випуску, реєстрацiйний
номер: АА1749ТО, у кiлькостi 1 (одиниця), з правом передоручення наданих йому повноважень.
11 вересня 2018 року
100 % складу Наглядової ради
1.
Про обрання голови та
секретаря зборiв. 2. Про надання згоди на купiвлю, оформлення та перереєстрацiю в будьякому територiальному сервiсному центрi Регiонального сервiсного центру МВС України в
Київськiй областi транспортного засобу: марки RENAULT, модель - KANGOO, тип спецiалiзований вантажний - спецiалiзований фургон малотонажний - В, номер шасi (кузова,
рами) - VF1FW17В550197830, об'єм двигуна - 1461, колiр - бiлий, 2013 року випуску,
реєстрацiйний номер: АА1748ТО, у кiлькостi 1 (одиниця). 3. Надання повноважень Головi
правлiння Приватного акцiонерного товариства "Агробудмеханiзацiя" Шалiмову Володимиру
Iллiчу на купiвлю, оформлення та перереєстрацiю в будь-якому територiальному сервiсному
центрi Регiонального сервiсного центру МВС України в Київськiй областi транспортного засобу:
марки RENAULT, модель - KANGOO, тип - спецiалiзований вантажний - спецiалiзований
фургон малотонажний - В, номер шасi (кузова, рами) - VF1FW17В550197830, об'єм двигуна 1461, колiр - бiлий, 2013 року випуску, реєстрацiйний номер: АА1748ТО, у кiлькостi 1
(одиниця), з правом передоручення наданих йому повноважень. 19 вересня 2018 року
100 %
складу Наглядової ради
1.
Про обрання голови та секретаря зборiв. 2.Про надання згоди
на укладення нотарiального Договору купiвлi-продажу нерухомого майна iз Бориспiльським
мiським споживчим товариством (код ЄДРПОУ 01702081) на купiвлю наступного нерухомого

майна: склад дрiбного опту, котельня, огорожа №1-№3, бокс для ремонту механiзмiв, гараж
металевий, конюшня, склад господарчий, колонка, що знаходяться по вулицi Головатого,64 в
мiстi Борисполi Київської областi. 3.Про надання повноважень головi правлiння Шалiмову
Володимиру Iллiчу на визначення суттєвих умов та пiдписання договору купiвлi-продажу
наступного нерухомого майна: склад дрiбного опту, котельня, огорожа №1-№3, бокс для
ремонту механiзмiв, гараж металевий, конюшня, склад господарчий, колонка, що знаходяться по
вулицi Головатого,64 в мiстi Борисполi Київської областi. 27 вересня 2018 року
100 %
складу Наглядової ради
1.
Про обрання голови та секретаря зборiв. 2.
Про надання
згоди на постановку на реєстрацiйний облiк в будь-якому територiальному сервiсному центрi
Регiонального сервiсного центру МВС України транспортного засобу: вантажний автомобiль
марки ГАЗ-А21R32-50; тип кузова - бортова платформа; двигун: ISF2.8s5129P76030620; кузов:
A21R22J0080597 VIN: X96A21R32J2710014; тип двигуна - дизельний; колiр - сiрий; об'єм
двигуна - 2776; рiк випуску: 2017; номернi знаки для разових поїздок: Т4ТО4694, у кiлькостi 1
(одиниця). 3. Надання повноважень Головi правлiння Приватного акцiонерного товариства
"Агробудмеханiзацiя" Шалiмову Володимиру Iллiчу на постановку на реєстрацiйний облiк в
будь-якому територiальному сервiсному центрi Регiонального сервiсного центру МВС України
транспортного засобу: вантажний автомобiль марки ГАЗ-А21R32-50; тип кузова - бортова
платформа; двигун: ISF2.8s5129P76030620; кузов: A21R22J0080597 VIN: X96A21R32J2710014;
тип двигуна - дизельний; колiр - сiрий; об'єм двигуна - 2776; рiк випуску: 2017; номернi знаки
для разових поїздок: Т4ТО4694, у кiлькостi 1 (одиниця), з правом передоручення наданих йому
повноважень. 29 жовтня 2018 року 100 % складу Наглядової ради
1. обрання секретаря
засiдання Наглядової Ради. 2. прийняття рiшення про укладення Товариством з АКЦIОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦIЙНИМ БАНКОМ "ПРИВАТБАНК", код в ЄДРПОУ 14360570 (далi
- ПриватБанк), договору про надання кредиту для поповнення обiгових коштiв (далi кредитний договiр); 3. звернення до Приватного акцiонерного товариства "Бориспiльський
комбiнат будiвельних матерiалiв", код в ЄДРПОУ 05408059 (далi - Партнер) з проханням
надати в заставу майно в забезпечення виконання зобов`язань Товариства за кредитним
договором; 4 . звернення до Шалiмова Володимира Iллiча, IПН 2172209150 з проханням
укласти з ПриватБанком в забезпечення виконання зобов`язань Товариства за кредитним
договором договiр поруки; 5. надання повноважень на пiдписання вiд iменi Товариства
необхiдних документiв для оформлення кредиту, пiдписання вiд iменi Товариства кредитного
договору, договору застави/iпотеки та iнших супроводжуючих правочини документiв 29 жовтня
2018 року
100 % складу Наглядової ради
1. Про звернення Товариства до АТ
"СБЕРБАНК" (далi - Банк) з метою встановлення вiдновлювального лiмiту банкiвських гарантiй.
2. Про надання повноважень на пiдписання договорiв. 3. Про затвердження проектiв договорiв
29 жовтня 2018 року 100 % складу Наглядової ради
1.
Про обрання голови та секретаря
зборiв. 2.
Про надання згоди на замiну свiдоцтва про реєстрацiю (у зв'язку iз встановленням
газобалонного обладнання) транспортного засобу марки FIAT; модель FIORINO; тип:
спецiалiзований вантажний фургон; номер шасi (кузова, рами) - ZFA22500006C94553; вид
пального - В; колiр - бiлий; об'єм двигуна - 1368; рiк випуску: 2016, реєстрацiйний номер:
АI1475ЕХ, в будь-якому територiальному сервiсному центрi Регiонального сервiсного центру
МВС України в Київськiй областi. 3.
Надання повноважень Головi правлiння Приватного
акцiонерного товариства "Агробудмеханiзацiя" Шалiмову Володимиру Iллiчу на замiну
свiдоцтва про реєстрацiю (у зв'язку iз встановленням газобалонного обладнання) транспортного
засобу марки FIAT; модель FIORINO; тип: спецiалiзований вантажний фургон; номер шасi
(кузова, рами) - ZFA22500006C94553; вид пального - В; колiр - бiлий; об'єм двигуна - 1368; рiк
випуску: 2016, реєстрацiйний номер: АI1475ЕХ, в будь-якому територiальному сервiсному
центрi Регiонального сервiсного центру МВС України в Київськiй областi, з правом
передоручення наданих йому повноважень. 13 листопада 2018 року 100 % складу Наглядової
ради 1.
Про обрання голови та секретаря зборiв. 2.
Про надання згоди на замiну
свiдоцтва про реєстрацiю (у зв'язку iз встановленням газобалонного обладнання) транспортного

засобу марки FIAT; модель FIORINO; тип: спецiалiзований вантажний фургон; номер шасi
(кузова, рами) - ZFA22500006Е79976; вид пального - В; колiр - бiлий; об'єм двигуна - 1368; рiк
випуску: 2016, реєстрацiйний номер: АI1575ЕХ, в будь-якому територiальному сервiсному
центрi Регiонального сервiсного центру МВС України в Київськiй областi. 3. Надання
повноважень Головi правлiння Приватного акцiонерного товариства "Агробудмеханiзацiя"
Шалiмову Володимиру Iллiчу на замiну свiдоцтва про реєстрацiю (у зв'язку iз встановленням
газобалонного обладнання) транспортного засобу марки FIAT; модель FIORINO; тип:
спецiалiзований вантажний фургон; номер шасi (кузова, рами) - ZFA22500006Е79976; вид
пального - В; колiр - бiлий; об'єм двигуна - 1368; рiк випуску: 2016, реєстрацiйний номер:
АI1575ЕХ, в будь-якому територiальному сервiсному центрi Регiонального сервiсного центру
МВС України в Київськiй областi, з правом передоручення наданих йому повноважень.
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
д/н
(запишіть)

Ні
X
X
X

X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Голова правлiння Шалiмов Володимир Iллiч;
Член правлiння Бiлошапка Анатолiй
Миколайович; Член правлiння Шалiмов Iгор
Володимирович.

Опис

Функціональні обов'язки
До компетенцiї правлiння належить
вирiшення всiх питань, пов'язаних з
керiвництвом поточною дiяльнiстю
Товариства, крiм питань, що належать до
виключної компетенцiї загальних зборiв.
Правлiння пiдзвiтне загальним зборам,
органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння
дiє вiд iменi Товариства у межах,
встановлених Статутом i законом.
д/н

Примітки
Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що
здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом та
законом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. У Товариствi за рiшенням
загальних зборiв створюється наглядова рада. У випадку, якщо кiлькiсть акцiонерiв Товариства
становитиме не бiльше 9 осiб, створення наглядової ради є необов'язковим. У випадку, якщо
наглядова рада не буде створена у Товариствi її повноваження здiйснюються загальними
зборами. У такому разi передбаченi цим Статутом повноваження наглядової ради з пiдготовки
та проведення загальних зборiв здiйснюються виконавчим органом. Наглядова рада обирається
у кiлькостi 3 осiб. Строк повноважень наглядової ради встановлюється загальними зборами
Товариства. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають
повну дiєздатнiсть. Акцiонер може мати необмежену кiлькiсть представникiв у наглядовiй радi.
Порядок дiяльностi представника акцiонера у наглядовiй радi визначається самим акцiонером.
Загальнi збори Товариства можуть встановити залежнiсть членства у наглядовiй радi вiд

кiлькостi акцiй, якими володiє акцiонер. Обрання членiв наглядової ради Товариства
здiйснюється за принципом пропорцiйностi представництва у її складi представникiв акцiонерiв
вiдповiдно до кiлькостi належних акцiонерам голосуючих акцiй. Член наглядової ради здiйснює
свої повноваження на пiдставi договору з Товариством. Вiд iменi Товариства договiр пiдписує
особа, уповноважена на те загальними зборами. Одна й та сама особа може обиратися до складу
наглядової ради неодноразово. Член наглядової ради не може бути одночасно членом ревiзiйної
комiсiї (ревiзором) Товариства. Якщо кiлькiсть членiв наглядової ради становить менше
половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi
загальнi збори для обрання решти членiв наглядової ради. Голова наглядової ради Товариства
обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного
складу наглядової ради або безпосередньо загальними зборами Товариства. Наглядова рада має
право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради органiзовує її
роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори,
органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим
Статутом. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його
повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням. Засiдання наглядової ради
скликаються за iнiцiативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.
Засiдання наглядової ради також скликаються на вимогу ревiзiйної комiсiї (ревiзора), Голови
правлiння Товариства. На вимогу наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань
порядку денного засiдання бере участь Голова правлiння Товариства. Засiдання наглядової ради
проводяться в мiру необхiдностi не рiдше одного разу на квартал. Наглядова рада може
приймати рiшення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Засiдання
наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше нiж половина її складу.
Рiшення наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради, якi
беруть участь у засiданнi та мають право голосу. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв
наглядової ради пiд час прийняття рiшень голос голови наглядової ради є вирiшальним. На
засiданнi наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Протокол засiдання
наглядової ради оформляється не пiзнiше нiж протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання. У
протоколi засiдання наглядової ради зазначаються: мiсце, дата i час проведення засiдання;
особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на
голосування, та пiдсумки голосування iз зазначенням прiзвищ членiв наглядової ради, якi
голосували "за", "проти" (або утрималися вiд голосування) з кожного питання; змiст прийнятих
рiшень. Протокол засiдання наглядової ради пiдписує головуючий на засiданнi. Загальнi збори
акцiонерного товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень
членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Випадком, коли припиняються
повноваження членiв наглядової ради та обираються новi члени є неучасть члена наглядової
ради в її бiльш нiж два рази поспiль без поважної причини. Без рiшення загальних зборiв
повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: _
за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; _
в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я; _
в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до
покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради; _
в разi
смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.
Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради Товариства, не можуть
вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв,
встановлених законом. Станом на дату складання цього Звiту до складу Наглядової ради
входять: 1 Головна наглядової ради - Коваленко Любов Костянтинiвна - обрана головою
наглядової ради, черговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства 28 квiтня 2017року
(Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв № 15 вiд 28.04.2017 р.; Термiн повноважень - 3
(три) роки. 2 Член наглядової ради - Петрусь Нiна Григорiвна- обрана членом наглядової ради,
черговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства 28 квiтня 2017року (Протоколу чергових

загальних зборiв акцiонерiв № 15 вiд 28.04.2017 р.; Термiн повноважень - 3 (три) роки. 3 Член
наглядової ради - Яновська Тетяна Вiталiївна - обрана членом наглядової ради, черговими
Загальними зборами акцiонерiв Товариства 28 квiтня 2017року (Протоколу чергових загальних
зборiв акцiонерiв № 15 вiд 28.04.2017 р.; Термiн повноважень - 3 (три) роки. Комiтетiв в складi
Наглядової ради Товариства не створювалося. На засiданнi Наглядової ради кожний член
Наглядової ради має один голос. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю вiд
присутнiх на засiданнi членiв Наглядової ради. Протягом 2018 року вiдбулися 21 (двадцять
одне) засiдання Наглядової ради Товариства, на яких були прийнятi рiшення про: Дата засiдання
Кворум
Загальний опис прийнятих рiшень 06 лютого 2018року 100 % складу
Наглядової ради
1.
Про обрання голови та секретаря зборiв. 2.
Про надання згоди
на постановку на реєстрацiйний облiк в будь-якому територiальному сервiсному центрi
Регiонального сервiсного центру МВС України транспортного засобу: легковий автомобiль
марки Skoda Octavia A7 Active 1,6 MPI/81kW 5MG; тип кузова: СЕДАН-В; номер кузова (шасi,
рами) - VIN: TMBAN2NE6JB008731; двигун: CWV326765; вид палива - бензин; колiр - чорний;
об'єм двигуна - 1598; рiк виготовлення: 2018, номерний знак для разових поїздок: Т4РР9729. 3.
Надання повноважень Головi правлiння Приватного акцiонерного товариства
"Агробудмеханiзацiя" Шалiмову Володимиру Iллiчу на постановку на реєстрацiйний облiк в
будь-якому територiальному сервiсному центрi Регiонального сервiсного центру МВС України
транспортного засобу: легковий автомобiль марки Skoda Octavia A7 Active 1,6 MPI/81kW 5MG;
тип кузова: СЕДАН-В; номер кузова (шасi, рами) - VIN: TMBAN2NE6JB008731; двигун:
CWV326765; вид палива - бензин; колiр - чорний; об'єм двигуна - 1598; рiк виготовлення: 2018,
номерний знак для разових поїздок: Т4РР9729, з правом передоручення наданих йому
повноважень. 12 лютого 2018 року 100 % складу Наглядової ради
1.
Про обрання голови
та секретаря зборiв 2.
Про призначення дати чергових загальних зборiв акцiонерiв 3. Про
затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв 4. Про визначення дати складення
перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах. 12 лютого 2018 року 100 %
складу Наглядової ради
1. Про обрання голови та секретаря зборiв. 2. Про надання згоди на
укладення та нотарiальне посвiдчення договору про внесення змiн до договору суборенди
земельної дiлянки вiд 11.12.2017, укладеного мiж Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю
"НовоКон" та Приватним акцiонерним товариством "Агробудмеханiзацiя", на земельну дiлянку
площею 1,2192 га (кадастровий номер 3210500000:06:028:0007) пiд будiвництво
багатоповерхового житлового будинку по вул. Вiктора Йови,7 у м. Борисполi Київської областi.
3. Про надання повноважень Головi правлiння ПрАТ "Агробудмеханiзацiя" Шалiмову
Володимиру Iллiчу на проведення для цього всiх необхiдних дiй, необхiдних для вчинення
даного правочину, в тому числi на укладення, нотарiальне посвiдчення та визначення суттєвих
умов договору про внесення змiн до договору суборенди земельної дiлянки, укладеного мiж
Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "НовоКон" та Приватним акцiонерним товариством
"Агробудмеханiзацiя", посвiдченим Хмiль Т.М., приватним нотарiусом Бориспiльського
мiського нотарiального округу Київської областi 11.12.2017 року за реєстровим №2331, на
земельну дiлянку площею 1,2192 га (кадастровий номер 3210500000:06:028:0007) пiд
будiвництво багатоповерхового житлового будинку по вул. Вiктора Йови,7 у м. Борисполi
Київської областi, з наданням права пiдпису в усiх документах, з правом передоручення наданих
йому повноважень. 15 лютого 2018 року 100 % складу Наглядової ради
1.
Про
затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування з питань порядку денного чергових
загальних зборiв , призначених на 15 год. 00 хв. 26 квiтня 2018 року 28 лютого 2018 року 100 %
складу Наглядової ради
1.
Про обрання голови та секретаря зборiв. 2.
Про надання
згоди на зняття з реєстрацiйного облiку в будь-якому територiальному сервiсному центрi
Регiонального сервiсного центру МВС України Київської областi транспортного засобу: марки
GEELY, модель - CK 1,5L, тип - легковий седан, номер шасi (кузова, рами) - VIN
L6T7524S8CN019153 L6T7524S8CN019153, об'єм двигуна - 1498, колiр - чорний, реєстрацiйний
номер: АI0367ЕА, 2012 року випуску. 3. Надання повноважень Головi правлiння Приватного

акцiонерного товариства "Агробудмеханiзацiя" Шалiмову Володимиру Iллiчу на зняття з
реєстрацiйного облiку в будь-якому територiальному сервiсному центрi Регiонального
сервiсного центру МВС України Київської областi транспортного засобу: марки GEELY, модель
- CK 1,5L, тип - легковий седан, номер шасi (кузова, рами) - VIN L6T7524S8CN019153
L6T7524S8CN019153, об'єм двигуна - 1498, колiр - чорний, реєстрацiйний номер: АI0367ЕА,
2012 року випуску, з правом передоручення наданих йому повноважень. 4. Про надання згоди
на продаж транспортного засобу: марки GEELY, модель - CK 1,5L, тип - легковий седан, номер
шасi (кузова, рами) - VIN L6T7524S8CN019153 L6T7524S8CN019153, об'єм двигуна - 1498,
колiр - чорний, реєстрацiйний номер: АI0367ЕА, 2012 року випуску у кiлькостi 1 (одна) одиниця
за балансовою вартiстю в сумi: 500,00 грн. в будь-якому територiальному сервiсному центрi
Регiонального сервiсного центру МВС України Київської областi. 5. Надання повноважень
Головi правлiння Приватного акцiонерного товариства "Агробудмеханiзацiя" Шалiмову
Володимиру Iллiчу на продаж транспортного засобу: марки GEELY, модель - CK 1,5L, тип легковий седан, номер шасi (кузова, рами) - VIN L6T7524S8CN019153 L6T7524S8CN019153,
об'єм двигуна - 1498, колiр - чорний, реєстрацiйний номер: АI0367ЕА, 2012 року випуску у
кiлькостi 1 (одна) одиниця за балансовою вартiстю в сумi: 500,00 грн. в будь-якому
територiальному сервiсному центрi Регiонального сервiсного центру МВС України Київської
областi, з правом передоручення наданих йому повноважень. 28 березня 2018 року 100 %
складу Наглядової ради
2.
Про обрання голови та секретаря зборiв 3.
Про надання
згоди на участь 30 березня 2018 року в загальних зборах учасникiв ТОВ
"БУДIНВЕСТТЕХНОIНДУСТРIЯ ХХI СТОЛIТТЯ" (код ЄДРПОУ 35023058) вiд iменi
Приватного акцiонерного товариства "Агробудмеханiзацiя" голови правлiння ПрАТ
"Агробудмеханiзацiя" Шалiмова Володимира Iллiча. 4. Про надання повноважень Головi
правлiння ПрАТ "Агробудмеханiзацiя" Шалiмову Володимиру Iллiчу на вирiшення питань
порядку денного товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "БУДIНВЕСТТЕХНОIНДУСТРIЯ
ХХI СТОЛIТТЯ" (код ЄДРПОУ 35023058) вiд iменi ПрАТ "Агробудмеханiзацiя", з наданням
права голосу по усiх питаннях порядку денного, в тому числi обирати кандидатiв на посаду
директора, в органи управлiння та контролю, приймати рiшення про призначення та звiльнення з
посади директора, з посад у виконавчих органах та органах контролю ТОВ
"БУДIНВЕСТТЕХНОIНДУСТРIЯ ХХI СТОЛIТТЯ", затверджувати умови типового контракту
чи трудового договору, що укладається iз кандидатом на посаду директора, в органи управлiння
та контролю, визначати розмiр винагороди за даним договором, надавати пропозицiї щодо
обрання особи, уповноваженої на пiдписання вищевказаного договору. Про надання Головi
правлiння ПрАТ "Агробудмеханiзацiя" Шалiмову Володимиру Iллiчу права пiдпису в усiх
документах, в тому числi у протоколi загальних зборiв учасникiв ТОВ
"БУДIНВЕСТТЕХНОIНДУСТРIЯ ХХI СТОЛIТТЯ". 28 березня 2018 року 100 % складу
Наглядової ради
1.
Про обрання голови та секретаря зборiв. 2.
Про надання згоди
на укладення та нотарiальне посвiдчення договорiв купiвлi-продажу машино-мiсць №№ 1, 3, 4,
5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 52,
53, 54, 56, 57, 58, 59 по вул. Захисникiв Вiтчизни, буд. 12, в м. Бориспiль.Надання повноважень
головi правлiння Шалiмову В.I. на визначення суттєвих умов та пiдписання договорiв купiвлiпродажу машино-мiсць №№ 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32,
33, 34, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59 по вул. Захисникiв Вiтчизни, буд. 12, в м.
Бориспiль. 23 квiтня 2018 року
100 % складу Наглядової ради
1. Про обрання голови та
секретаря зборiв. 2. Про надання згоди на укладення та нотарiальне посвiдчення договору
купiвлi-продажу квартири №114 (сто чотирнадцять) по вулицi Вiктора Йови, будинок 7 в м.
Борисполi Київської областi. 3. Про надання повноважень Головi правлiння ПрАТ
"Агробудмеханiзацiя" Шалiмову Володимиру Iллiчу на визначення суттєвих умов та пiдписання
договору купiвлi-продажу квартири №114 (сто чотирнадцять) по вулицi Вiктора Йови, будинок
7 в м. Борисполi Київської областi на правi приватної власностi з правом передоручення
наданих йому повноважень 10 травня 2018 року 100 % складу Наглядової ради
1. Про

обрання голови та секретаря зборiв. 2. Про надання згоди на укладення та нотарiальне
посвiдчення договору купiвлi-продажу квартири №141 (сто сорок один) по провулку
Старовокзальному, буд. 2 в м. Борисполi Київської областi, з подальшою передачею в iпотеку.
3. Про надання повноважень Головi правлiння ПрАТ "Агробудмеханiзацiя" Шалiмову
Володимиру Iллiчу на визначення суттєвих умов та пiдписання договору купiвлi-продажу
квартири №141 (сто сорок один) по провулку Старовокзальному, буд. 2 в м. Борисполi Київської
областi , з правом передоручення наданих йому повноважень. 06 червня 2018 року 100 %
складу Наглядової ради
Про обрання голови та секретаря зборiв. 2. Про звернення
Товариства до АТ "СБЕРБАНК" (далi - Банк) з метою отримання банкiвської гарантiї. 3. Про
надання повноважень на пiдписання договорiв. 4. Про затвердження проектiв договорiв. 08
червня 2018 року
100 % складу Наглядової ради
1. Обрання секретаря Наглядової ради.
2. Звернення Товариства до АТ "СБЕРБАНК" (далi - Банк) з метою отримання кредиту у виглядi
вiдновлюваної кредитної лiнiї в сумi 20 000 000,00 (двадцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок,
строком на 12 мiсяцiв, iз сплатою процентiв у розмiрi 20,3% рiчних та комiсiї за вiдкриття та
ведення поточного рахунку у розмiрi 0,5% вiд суми кредиту (далi - Договiр про вiдкриття
кредитної лiнiї). 3. Надання повноважень Головi Правлiння Товариства Шалiмову Володимиру
Iллiчу на пiдписання Договору про вiдкриття кредитної лiнiї та iнших документiв, пов'язаних з
пiдписанням Договору про вiдкриття кредитної лiнiї. 4. Звернення до Шалiмова Володимира
Iллiча з приводу надання забезпечення та фiнансової поруки в забезпечення по Договору про
вiдкриття кредитної лiнiї. 5. Затвердження проекту Договору про вiдкриття кредитної лiнiї. 02
липня 2018 року
100 % складу Наглядової ради
1.
Про обрання голови та секретаря
зборiв. 2.
Про надання згоди на замiну свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу САЕ
561168 вiд 06.04.2011 року на вантажний екскаватор марки КРАЗ; модель 255; номер шасi
(кузова, рами) - 351105; вид палива - дизельне; колiр - зелений; об'єм двигуна - 14860; рiк
виготовлення: 1979, реєстрацiйний номер: АI3286СМ, в будь-якому територiальному сервiсному
центрi Регiонального сервiсного центру МВС України. 3.
Надання повноважень Головi
правлiння Приватного акцiонерного товариства "Агробудмеханiзацiя" Шалiмову Володимиру
Iллiчу на замiну свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу САЕ 561168 вiд 06.04.2011 року
на вантажний екскаватор марки КРАЗ; модель 255; номер шасi (кузова, рами) - 351105; вид
палива - дизельне; колiр - зелений; об'єм двигуна - 14860; рiк виготовлення: 1979, реєстрацiйний
номер: АI3286СМ, в будь-якому територiальному сервiсному центрi Регiонального сервiсного
центру МВС України, з правом передоручення наданих йому повноважень. 02 липня 2018 року
100 % складу Наглядової ради
1.
Про обрання голови та секретаря зборiв. 2.
Про надання згоди на перереєстрацiю транспортного засобу марки НЕФАЗ; модель 8560;
тип - причiп-самоскид-Е, номер шасi (кузова, рами) - VIN X1F8560A040005571; колiр оранжевий; рiк виготовлення: 2004, реєстрацiйний номер: АI1237ХХ, в будь-якому
територiальному сервiсному центрi Регiонального сервiсного центру МВС України. 3. Надання
повноважень Головi правлiння Приватного акцiонерного товариства "Агробудмеханiзацiя"
Шалiмову Володимиру Iллiчу перереєстрацiю транспортного засобу марки НЕФАЗ; модель
8560; тип - причiп-самоскид-Е, номер шасi (кузова, рами) - VIN X1F8560A040005571; колiр оранжевий; рiк виготовлення: 2004, реєстрацiйний номер: АI1237ХХ, в будь-якому
територiальному сервiсному центрi Регiонального сервiсного центру МВС України, з правом
передоручення наданих йому повноважень. 11 вересня 2018 року
100 % складу Наглядової
ради 1.
Про обрання голови та секретаря зборiв. 2.
Про надання згоди на купiвлю,
оформлення та перереєстрацiю в будь-якому територiальному сервiсному центрi Регiонального
сервiсного центру МВС України в Київськiй областi транспортного засобу: марки RENAULT,
модель - KANGOO, тип - спецiалiзований вантажний - спецiалiзований фургон малотонажний В, номер шасi (кузова, рами) - VF1FW16H650760645, об'єм двигуна - 1461, колiр - червоний,
2014 року випуску, реєстрацiйний номер: АА1749ТО, у кiлькостi 1 (одиниця). 3.
Надання
повноважень Головi правлiння Приватного акцiонерного товариства "Агробудмеханiзацiя"
Шалiмову Володимиру Iллiчу на купiвлю, оформлення та перереєстрацiю в будь-якому

територiальному сервiсному центрi Регiонального сервiсного центру МВС України в Київськiй
областi транспортного засобу: марки RENAULT, модель - KANGOO, тип - спецiалiзований
вантажний - спецiалiзований фургон малотонажний - В, номер шасi (кузова, рами) VF1FW16H650760645, об'єм двигуна - 1461, колiр - червоний, 2014 року випуску, реєстрацiйний
номер: АА1749ТО, у кiлькостi 1 (одиниця), з правом передоручення наданих йому повноважень.
11 вересня 2018 року
100 % складу Наглядової ради
1.
Про обрання голови та
секретаря зборiв. 2. Про надання згоди на купiвлю, оформлення та перереєстрацiю в будьякому територiальному сервiсному центрi Регiонального сервiсного центру МВС України в
Київськiй областi транспортного засобу: марки RENAULT, модель - KANGOO, тип спецiалiзований вантажний - спецiалiзований фургон малотонажний - В, номер шасi (кузова,
рами) - VF1FW17В550197830, об'єм двигуна - 1461, колiр - бiлий, 2013 року випуску,
реєстрацiйний номер: АА1748ТО, у кiлькостi 1 (одиниця). 3. Надання повноважень Головi
правлiння Приватного акцiонерного товариства "Агробудмеханiзацiя" Шалiмову Володимиру
Iллiчу на купiвлю, оформлення та перереєстрацiю в будь-якому територiальному сервiсному
центрi Регiонального сервiсного центру МВС України в Київськiй областi транспортного засобу:
марки RENAULT, модель - KANGOO, тип - спецiалiзований вантажний - спецiалiзований
фургон малотонажний - В, номер шасi (кузова, рами) - VF1FW17В550197830, об'єм двигуна 1461, колiр - бiлий, 2013 року випуску, реєстрацiйний номер: АА1748ТО, у кiлькостi 1
(одиниця), з правом передоручення наданих йому повноважень. 19 вересня 2018 року
100 %
складу Наглядової ради
1.
Про обрання голови та секретаря зборiв. 2.Про надання згоди
на укладення нотарiального Договору купiвлi-продажу нерухомого майна iз Бориспiльським
мiським споживчим товариством (код ЄДРПОУ 01702081) на купiвлю наступного нерухомого
майна: склад дрiбного опту, котельня, огорожа №1-№3, бокс для ремонту механiзмiв, гараж
металевий, конюшня, склад господарчий, колонка, що знаходяться по вулицi Головатого,64 в
мiстi Борисполi Київської областi. 3.Про надання повноважень головi правлiння Шалiмову
Володимиру Iллiчу на визначення суттєвих умов та пiдписання договору купiвлi-продажу
наступного нерухомого майна: склад дрiбного опту, котельня, огорожа №1-№3, бокс для
ремонту механiзмiв, гараж металевий, конюшня, склад господарчий, колонка, що знаходяться по
вулицi Головатого,64 в мiстi Борисполi Київської областi. 27 вересня 2018 року
100 %
складу Наглядової ради
1.
Про обрання голови та секретаря зборiв. 2.
Про надання
згоди на постановку на реєстрацiйний облiк в будь-якому територiальному сервiсному центрi
Регiонального сервiсного центру МВС України транспортного засобу: вантажний автомобiль
марки ГАЗ-А21R32-50; тип кузова - бортова платформа; двигун: ISF2.8s5129P76030620; кузов:
A21R22J0080597 VIN: X96A21R32J2710014; тип двигуна - дизельний; колiр - сiрий; об'єм
двигуна - 2776; рiк випуску: 2017; номернi знаки для разових поїздок: Т4ТО4694, у кiлькостi 1
(одиниця). 3. Надання повноважень Головi правлiння Приватного акцiонерного товариства
"Агробудмеханiзацiя" Шалiмову Володимиру Iллiчу на постановку на реєстрацiйний облiк в
будь-якому територiальному сервiсному центрi Регiонального сервiсного центру МВС України
транспортного засобу: вантажний автомобiль марки ГАЗ-А21R32-50; тип кузова - бортова
платформа; двигун: ISF2.8s5129P76030620; кузов: A21R22J0080597 VIN: X96A21R32J2710014;
тип двигуна - дизельний; колiр - сiрий; об'єм двигуна - 2776; рiк випуску: 2017; номернi знаки
для разових поїздок: Т4ТО4694, у кiлькостi 1 (одиниця), з правом передоручення наданих йому
повноважень. 29 жовтня 2018 року 100 % складу Наглядової ради
1. обрання секретаря
засiдання Наглядової Ради. 2. прийняття рiшення про укладення Товариством з АКЦIОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦIЙНИМ БАНКОМ "ПРИВАТБАНК", код в ЄДРПОУ 14360570 (далi
- ПриватБанк), договору про надання кредиту для поповнення обiгових коштiв (далi кредитний договiр); 3. звернення до Приватного акцiонерного товариства "Бориспiльський
комбiнат будiвельних матерiалiв", код в ЄДРПОУ 05408059 (далi - Партнер) з проханням
надати в заставу майно в забезпечення виконання зобов`язань Товариства за кредитним
договором; 4 . звернення до Шалiмова Володимира Iллiча, IПН 2172209150 з проханням
укласти з ПриватБанком в забезпечення виконання зобов`язань Товариства за кредитним

договором договiр поруки; 5. надання повноважень на пiдписання вiд iменi Товариства
необхiдних документiв для оформлення кредиту, пiдписання вiд iменi Товариства кредитного
договору, договору застави/iпотеки та iнших супроводжуючих правочини документiв 29 жовтня
2018 року
100 % складу Наглядової ради
1. Про звернення Товариства до АТ
"СБЕРБАНК" (далi - Банк) з метою встановлення вiдновлювального лiмiту банкiвських гарантiй.
2. Про надання повноважень на пiдписання договорiв. 3. Про затвердження проектiв договорiв
29 жовтня 2018 року 100 % складу Наглядової ради
1.
Про обрання голови та секретаря
зборiв. 2.
Про надання згоди на замiну свiдоцтва про реєстрацiю (у зв'язку iз встановленням
газобалонного обладнання) транспортного засобу марки FIAT; модель FIORINO; тип:
спецiалiзований вантажний фургон; номер шасi (кузова, рами) - ZFA22500006C94553; вид
пального - В; колiр - бiлий; об'єм двигуна - 1368; рiк випуску: 2016, реєстрацiйний номер:
АI1475ЕХ, в будь-якому територiальному сервiсному центрi Регiонального сервiсного центру
МВС України в Київськiй областi. 3.
Надання повноважень Головi правлiння Приватного
акцiонерного товариства "Агробудмеханiзацiя" Шалiмову Володимиру Iллiчу на замiну
свiдоцтва про реєстрацiю (у зв'язку iз встановленням газобалонного обладнання) транспортного
засобу марки FIAT; модель FIORINO; тип: спецiалiзований вантажний фургон; номер шасi
(кузова, рами) - ZFA22500006C94553; вид пального - В; колiр - бiлий; об'єм двигуна - 1368; рiк
випуску: 2016, реєстрацiйний номер: АI1475ЕХ, в будь-якому територiальному сервiсному
центрi Регiонального сервiсного центру МВС України в Київськiй областi, з правом
передоручення наданих йому повноважень. 13 листопада 2018 року 100 % складу Наглядової
ради 1.
Про обрання голови та секретаря зборiв. 2.
Про надання згоди на замiну
свiдоцтва про реєстрацiю (у зв'язку iз встановленням газобалонного обладнання) транспортного
засобу марки FIAT; модель FIORINO; тип: спецiалiзований вантажний фургон; номер шасi
(кузова, рами) - ZFA22500006Е79976; вид пального - В; колiр - бiлий; об'єм двигуна - 1368; рiк
випуску: 2016, реєстрацiйний номер: АI1575ЕХ, в будь-якому територiальному сервiсному
центрi Регiонального сервiсного центру МВС України в Київськiй областi. 3. Надання
повноважень Головi правлiння Приватного акцiонерного товариства "Агробудмеханiзацiя"
Шалiмову Володимиру Iллiчу на замiну свiдоцтва про реєстрацiю (у зв'язку iз встановленням
газобалонного обладнання) транспортного засобу марки FIAT; модель FIORINO; тип:
спецiалiзований вантажний фургон; номер шасi (кузова, рами) - ZFA22500006Е79976; вид
пального - В; колiр - бiлий; об'єм двигуна - 1368; рiк випуску: 2016, реєстрацiйний номер:
АI1575ЕХ, в будь-якому територiальному сервiсному центрi Регiонального сервiсного центру
МВС України в Київськiй областi, з правом передоручення наданих йому повноважень.
Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, управлiння поточною дiяльнiстю ПрАТ
"Агробудмеханiзацiя" здiйснює виконавчий орган - Правлiння Товариства. До компетенцiї
правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю
Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв. Правлiння
пiдзвiтне загальним зборам, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi
Товариства у межах, встановлених цим Статутом i законом. Членом правлiння може бути будьяка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом ревiзiйної комiсiї. Вiд iменi
Товариства трудовий договiр з членами правлiння пiдписує акцiонер, уповноважений на те
загальними зборами Товариства. Правлiння на вимогу органiв та посадових осiб Товариства
зобов'язане надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах,
встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Особи, якi при
цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її
неправомiрне використання. Голова та члени правлiння обираються загальними зборами.
Кiлькiсний склад правлiння встановлюється рiшенням загальних зборiв. Засiдання правлiння
скликаються головою правлiння не менш нiж один раз на мiсяць. Кожний член правлiння має
право вимагати проведення засiдання правлiння та вносити питання до порядку денного
засiдання. На засiданнi правлiння ведеться протокол. Протокол засiдання правлiння
пiдписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена правлiння або

представника профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який
пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу органу. Голова правлiння
органiзовує роботу правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань.
Рiшення на засiданнях правлiння приймаються простою бiльшiстю голосiв учасникiв засiдання,
у випадку рiвного розподiлення голосiв, голос голови правлiння є вирiшальним. Голова
правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень правлiння,
в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства,
видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками
Товариства. У разi неможливостi виконання головою правлiння своїх повноважень за рiшенням
правлiння його повноваження здiйснює один iз членiв правлiння. Iншi особи можуть дiяти вiд
iменi Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України.
Повноваження голови та членiв правлiння припиняються за рiшенням загальних зборiв. Станом
на дату складання цього Звiту Головою правлiння ПрАТ "Агробудмеханiзацiя" є Шалiмов
Володимир Iллiч, якого обрано на посаду Голови правлiння 23 березня 2011 року згiдно рiшення
Загальних зборiа акцiонерiв (Протокол Загальних зборiв Товариства № 8 вiд 23.03.2011р.).
Термiн повноважень - безстроково. Член правлiння ПрАТ "Агробудмеханiзацiя" Бiлошапка
Анатолiй Миколайович, якого обрано на посаду члена правлiння 23 березня 2011 року згiдно
рiшення Загальних зборiа акцiонерiв (Протокол Загальних зборiв Товариства № 8 вiд
23.03.2011р.) Термiн повноважень - безстроково. Член правлiння ПрАТ "Агробудмеханiзацiя"
Шалiмов Iгор Володимирович, якого обрано на посаду члена правлiння 23 березня 2011 року
згiдно рiшення Загальних зборiа акцiонерiв (Протокол Загальних зборiв Товариства № 8 вiд
23.03.2011р.). Термiн повноважень - безстроково. Компетенцiя, функцiональнi обов'язки та обсяг
повноважень голови та членiв правлiння Товариства передбаченi та зазначенi в Статутi
Товариства, Положеннi про виконавчий орган Товариства та трудовому договорi (контрактi), що
укладається з Головою правлiння. Вiдповiдно до наданих повноважень, протягом 2018 року
Голова правлiння дiяв без довiреностi вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень Загальних
Зборiв, в тому числi представляв iнтереси Товариства, вчиняв правочини вiд iменi Товариства,
видавав накази та давав розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками, видавав
довiреностi, вiд iменi Товариства укладав та пiдписував трудовi договори i контракти, делегував
виконання окремих функцiй iншим працiвникам, розпоряжався коштами Товариства та
здiйснював керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, вiдповiдно до посадових обов'язкiв та
вимог чинного законодавства України.
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? 1
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?
Загальн
Не
Виконав
і збори Наглядов
належит
чий
акціоне
а рада
ь до
орган
рів
компете

нції
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнеспланів)
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

ні

ні

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

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?
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)
д/н

Так
X
X

Ні

X
X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформаці
я
оприлюдн
юється в
загальнод
оступній
інформаці
йній базі
даних
Національ
ної комісії
з цінних
Документи
Інформаці
паперів та надаються
Копії
я
фондового
для
докумен розміщуєт
Інформація
ринку про ознайомлен
тів
ься на
Інформація про
розповсюджує
ринок
ня
надають
власній
діяльність акціонерного
ться на
цінних
безпосеред
ся на
інтернеттовариства
загальних
паперів
ньо в
запит
сторінці
зборах
або через акціонерно акціонер акціонерн
особу, яка
му
а
ого
провадить товаристві
товариства
діяльність
з
оприлюдн
ення
регульова
ної
інформації
від імені
учасників
фондового
ринку
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
ні
так
так
так
так
відсотками та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
так
ні
так
так
так
товариства
Статут та внутрішні
так
ні
так
так
так
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
так
ні
так
так
так
їх проведення
Розмір винагороди
так
ні
так
так
так

посадових осіб
акціонерного
товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства 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
д/н
(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
д/н
(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,

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

банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
1
2

Шалiмов Iгор Володимирович
Шалiмов Володимир Iллiч

11,966604
83,163265

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
Наглядова рада: Вiдповiдно до Роздiлу 11 Статуту ПрАТ "Агробудмеханiзацiя", Наглядова рада
є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної
цим Статутом та законом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. У Товариствi за
рiшенням загальних зборiв створюється наглядова рада. У випадку, якщо кiлькiсть акцiонерiв
Товариства становитиме не бiльше 9 осiб, створення наглядової ради є необов'язковим. У
випадку, якщо наглядова рада не буде створена у Товариствi її повноваження здiйснюються
загальними зборами. У такому разi передбаченi цим Статутом повноваження наглядової ради з
пiдготовки та проведення загальних зборiв здiйснюються виконавчим органом. Наглядова рада
обирається у кiлькостi 3 осiб. Строк повноважень наглядової ради встановлюється загальними
зборами Товариства. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi
мають повну дiєздатнiсть. Акцiонер може мати необмежену кiлькiсть представникiв у
наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у наглядовiй радi визначається
самим акцiонером. Загальнi збори Товариства можуть встановити залежнiсть членства у
наглядовiй радi вiд кiлькостi акцiй, якими володiє акцiонер. Обрання членiв наглядової ради
Товариства здiйснюється за принципом пропорцiйностi представництва у її складi представникiв
акцiонерiв вiдповiдно до кiлькостi належних акцiонерам голосуючих акцiй. Член наглядової
ради здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з Товариством. Вiд iменi Товариства
договiр пiдписує особа, уповноважена на те загальними зборами. Одна й та сама особа може
обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Член наглядової ради не може бути
одночасно членом ревiзiйної комiсiї (ревiзором) Товариства. Якщо кiлькiсть членiв наглядової
ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має
скликати позачерговi загальнi збори для обрання решти членiв наглядової ради. Голова
наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю
голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради або безпосередньо загальними зборами
Товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.
Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на
них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi
повноваження, передбаченi цим Статутом. У разi неможливостi виконання головою наглядової
ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її

рiшенням. Засiдання наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови наглядової ради або на
вимогу члена наглядової ради. Засiдання наглядової ради також скликаються на вимогу
ревiзiйної комiсiї (ревiзора), Голови правлiння Товариства. На вимогу наглядової ради в її
засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання бере участь Голова
правлiння Товариства. Засiдання наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi не рiдше
одного разу на квартал. Наглядова рада може приймати рiшення шляхом проведення заочного
голосування (опитування). Засiдання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь
не менше нiж половина її складу. Рiшення наглядової ради приймається простою бiльшiстю
голосiв членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. У разi
рiвного розподiлу голосiв членiв наглядової ради пiд час прийняття рiшень голос голови
наглядової ради є вирiшальним. На засiданнi наглядової ради кожний член наглядової ради має
один голос. Протокол засiдання наглядової ради оформляється не пiзнiше нiж протягом п'яти
днiв пiсля проведення засiдання. У протоколi засiдання наглядової ради зазначаються: мiсце,
дата i час проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання;
питання, винесенi на голосування, та пiдсумки голосування iз зазначенням прiзвищ членiв
наглядової ради, якi голосували "за", "проти" (або утрималися вiд голосування) з кожного
питання; змiст прийнятих рiшень. Протокол засiдання наглядової ради пiдписує головуючий на
засiданнi. Загальнi збори акцiонерного товариства можуть прийняти рiшення про дострокове
припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Випадком,
коли припиняються повноваження членiв наглядової ради та обираються новi члени є неучасть
члена наглядової ради в її бiльш нiж два рази поспiль без поважної причини. Без рiшення
загальних зборiв повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору
припиняються: _
за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за
два тижнi; _ в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом
здоров'я; _ в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до
покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради; _
в разi
смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. До
виключної компетенцiї наглядової ради належить: _ затвердження в межах своєї компетенцiї
положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; _
пiдготовка
порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення
пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; _
прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу
акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; _ прийняття рiшення про анулювання
акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; _
прийняття
рiшення
про
розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; _ прийняття рiшення про викуп
розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; _ затвердження ринкової вартостi
майна у випадках, передбачених законом; _
обрання та вiдкликання повноважень правлiння
Товариства; _
затвердження умов цивiльно-правового, трудового договорiв, якi
укладатимуться з правлiнням Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
_
прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд виконання його повноважень
та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння;
_
обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; _
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
_
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це питання
належить до компетенцiї виконавчого органу; _ визначення дати складення перелiку осiб, якi
мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; _ визначення
дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних
зборiв та мають право на участь у загальних зборах; _ вирiшення
питань
про
участь
Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших
юридичних осiб; _ якщо товариству, до якого здiйснюється приєднання, належать бiльш як 90

вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхiдностi
внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами
прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання, рiшення про
приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може
прийматися його наглядовою радою; _ прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв
у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до
25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; _
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття
ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй; _
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; _
прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв
Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг; _
надсилання пропозицiй акцiонерам про
придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; _
вирiшення iнших
питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом. Питання, що
належать до виключної компетенцiї наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися
iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених
законом. _ Вiдповiдно до Роздiлу 12 Статуту ПрАТ "Агробудмеханiзацiя" Правлiння
Товариства є виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю
Товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з
керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної
компетенцiї загальних зборiв. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам, органiзовує виконання їх
рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом i законом. 12.3.
Членом правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом
ревiзiйної комiсiї. 12.4. Вiд iменi Товариства трудовий договiр з членами правлiння пiдписує
акцiонер, уповноважений на те загальними зборами Товариства. 12.5. Правлiння на вимогу
органiв та посадових осiб Товариства зобов'язане надати можливiсть ознайомитися з
iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та
внутрiшнiми положеннями Товариства. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з
обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання. 12.6. Голова та
члени правлiння обираються загальними зборами. Кiлькiсний склад правлiння встановлюється
рiшенням загальних зборiв. Засiдання правлiння скликаються головою правлiння не менш нiж
один раз на мiсяць. Кожний член правлiння має право вимагати проведення засiдання правлiння
та вносити питання до порядку денного засiдання. _ Вiдповiдно до Роздiлу 13 Статуту ПрАТ
"Агробудмеханiзацiя", для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства загальнi збори обирають ревiзiйну комiсiю (ревiзора). Ревiзiйна комiсiя (ревiзор)
може обиратися для проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства або на визначений перiод. Строк повноважень членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора)
встановлюється на перiод до дати проведення чергових рiчних загальних зборiв, якщо рiшенням
загальних зборiв Товариства не передбачено iнший строк повноважень, але не бiльше нiж на
п'ять рокiв. Не можуть бути членами ревiзiйної комiсiї (ревiзором): _
1) член наглядової
ради; _
2) особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; _
3) члени iнших органiв
товариства. _ Члени ревiзiйної комiсiї (ревiзор) не можуть входити до складу лiчильної комiсiї
Товариства. Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) має право вносити пропозицiї до порядку денного
загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї
(ревiзор) мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi
питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревiзiйної комiсiї (ревiзор) мають
право брати участь у засiданнях наглядової ради.
9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада (Роздiл 11 Статуту ПрАТ "Агробудмеханiзацiя") - колегiальний орган, що
здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, визначеної Законом
України "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та
законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу (Правлiння)
Товариства. Порядок роботи членiв Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається
законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також цивiльноправовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової
ради. Такий договiр (контракт) вiд iменi Товариства пiдписується Головою правлiння чи iншою
уповноваженою Загальними Зборами особою. У разi укладення з членом Наглядової ради
Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним.
Дiя договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється одночасно з припиненням
його повноважень з будь-яких пiдстав. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення
питань, передбачених Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення Наглядової ради
Загальними Зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить (Роздiлу 11 Статуту
ПрАТ "Агробудмеханiзацiя"): _ затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими
регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; _ пiдготовка
порядку
денного
загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до
порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; _
прийняття
рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за
пропозицiєю виконавчого органу; _
прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж
ранiше викуплених Товариством акцiй; _ прийняття рiшення про розмiщення Товариством
iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; _
прийняття
рiшення
про
викуп
розмiщених
Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; _
затвердження ринкової вартостi майна у
випадках, передбачених законом; _
обрання та вiдкликання повноважень правлiння
Товариства; _
затвердження умов цивiльно-правового, трудового договорiв, якi
укладатимуться з правлiнням Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
_
прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд виконання його повноважень
та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння;
_
обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; _
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
_
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це питання
належить до компетенцiї виконавчого органу; _ визначення дати складення перелiку осiб, якi
мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; _ визначення
дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних
зборiв та мають право на участь у загальних зборах; _ вирiшення
питань
про
участь
Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших
юридичних осiб; _ якщо товариству, до якого здiйснюється приєднання, належать бiльш як 90
вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхiдностi
внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами
прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання, рiшення про
приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може
прийматися його наглядовою радою; _ прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв
у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до
25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; _
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття
ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй; _
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; _
прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв
Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з

ним, встановлення розмiру оплати його послуг; _
надсилання пропозицiй акцiонерам про
придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; _
вирiшення iнших
питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом. Правлiння
товариства (Роздiл 12 Статуту ПрАТ "Агробудмеханiзцiя") - виконавчий орган Товариства, який
здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, а також несе вiдповiдальнiсть за
ефективнiсть його роботи згiдно з принципами та порядком, встановленими Законом України
"Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган
Товариства, рiшеннями Загальних Зборiв та Наглядової ради. Правлiння пiдзвiтний Загальним
Зборам та Наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї Правлiння
належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства,
крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв. Ревiзiйна комiсiя (Роздiл
13 Статуту ПрАТ "Агробудмеханiзацiя") - колегiальний орган, який здiйснює контроль за
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним Зборам
та дiє в межах своєї компетенцiї, визначеної Законом України "Про акцiонернi товариства",
Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Ревiзiйна комiсiя
(ревiзор) проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами
фiнансового року, якщо iнше не передбачено рiшенням загальних зборiв. За пiдсумками
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року
ревiзiйна комiсiя (ревiзор) готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
_
пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний
перiод; _
факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської
дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Аудитором була проведена аудиторська перевiрка iншої iнформацiї Приватного акцiонерного
товариства "Агробудмеханiзацiя". Нами дослiджено достовiрнiсть складання та подання iншої
iнформацiї Приватного акцiонерного товариства "Агробудмеханiзацiя" за перiод 2018 року, якi
були поданi до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України разом з
рiчною фiнансовою звiтнiсть за 2018 рiк. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за
iншу iнформацiю, з урахуванням вимог до розкриття iнформацiї, встановлених законодавством
про цiннi папери. Iншi iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в Звiтi керiвництва,
але не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї. Нами перевiрена iнша
iнформацiя Товариства, яка включають наступнi форми звiтностi: - Звiт керiвництва за 2018
рiк. якi вiдповiдають вимогам Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд
23.02.2006р. №3480-IУ (зi змiнами i доповненнями). Аудитор здiйснив виконання процедур з
метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння. Метою виконання процедур
щодо стану корпоративного управлiння було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати
судження щодо: 1) вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам
Статуту, 2) достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння
у Звiтi керiвництва. Формування складу органiв корпоративного управлiння акцiонерного
товариства здiйснюється вiдповiдно до роздiлу Статуту, який затверджено Загальними зборами
акцiонерiв вiд 17.11.2017 року (Протокол № 16). У 2018 роцi змiни до Статуту не вносились.
Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи
корпоративного управлiння: - Загальнi збори акцiонерiв; - Наглядова рада; - Виконавчий орган
(Правлiння); - Ревiзiйна комiсiя. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного
управлiння вiдповiдає вимогам законодавства. Функцiонування органiв корпоративного
управлiння регламентується положеннями Статуту Товариства, Положенням про Загальнi збори
акцiонерiв, Положенням про Правлiння, Положенням про Наглядову раду, Положенням про
Ревiзiйну комiсiю. Протягом звiтного року Правлiння здiйснювало поточне управлiння
фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом
акцiонерного товариства. Змiн у складi Правлiння протягом звiтного року не вiдбувалось.

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства здiйснюється
Ревiзiйною комiсiєю та незалежним аудитором. Наглядова рада Товариства здiйснює контроль
за дiяльнiстю Правлiння та захист прав Акцiонерiв. Змiн у складi Наглядової ради не
вiдбувалось. Аудитором виконанi аудиторськi процедури щодо перевiрки звiту керiвництва,
який є складовою частиною Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв Товариства за 2018 рiк.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння (у тому числi
внутрiшнього аудиту) можна зробити висновок: 1) прийнята та функцiонуюча система
корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам Закону
України "Про акцiонернi товариства", 2) наведена у рiчному звiтi "Iнформацiя про стан
корпоративного управлiння" повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв
корпоративного управлiння Товариства та результати їх функцiонування.
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

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи

Місцезнаходження

Кількість акцій
(шт.)

Кількість акцій
(шт.)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Шалiмов Iгор Володимирович
Шалiмов Володимир Iллiч
Усього

258
1 793
2 051

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
11,966604
83,163265
95,129869

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
258
0
1 793
0
2 051
0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

акцiя проста iменна

2 156

195,93

Примітки:
д/н

Права та обов'язки
Кожною простою акцiєю Товариства її власнику акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав,
включаючи права на: 1) участь в управлiннi
Товариством; 2) отримання дивiдендiв; 3) отримання
у разi лiквiдацiї товариства частини його майна або
вартостi частини майна Товариства; 4) отримання
iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства.
Одна проста акцiя товариства надає акцiонеру один
голос для вирiшення кожного питання на загальних
зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного
голосування. Акцiонери-власники простих акцiй
товариства можуть мати й iншi права, передбаченi
актами законодавства. Акцiонери зобов'язанi: 1)
дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв
Товариства; 2) виконувати рiшення загальних зборiв,
iнших органiв Товариства; 3) виконувати свої
зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi
з майновою участю; 4) оплачувати акцiї у розмiрi, в
порядку та засобами, що передбаченi статутом
Товариства; 5) не розголошувати комерцiйну таємницю
та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть
Товариства.

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

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
10.01.2011

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
18/10/1/11

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Територiальне
UA4000142434 Акція проста Бездокумент
195,93
2 156
422 425,08
100
управлiння Державної
бездокумента арні іменні
комiсiї з цiнних
рна іменна
паперiв та фондового
ринку в м.Києвi та
Київськiй областi
Торгiвля акцiями Товариства здiйснюється на позабiржовому ринку. На бiржових торгах, та на органiзацiйно оформлених позабiржових
торгiвельних системах акцiї не обертаються. Торгiвля акцiями проводиться тiльки на ринку України. Акцiї Товариства не включались та не
виключались з лiстiнгу фондових бiрж.Додаткової емiсiї не реєструвалось. Спосiб розмiщення: Акцiї були розподiленi серед засновникiв.
Вiдкритого розмiщення акцiй Товариство не здiйснювало.Протягом звiтного перiоду додаткового випуску не проводилось. Дострокове
погашення не здiйснювалось.

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
Шалiмов Володимир Iллiч

2
1 793

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
3
83,163265

Шалiмов Iгор Володимирович

258

Усього

2 051

Кількість за типами акцій
прості іменні

привілейовані іменні

4
1 793

5
0

11,966604

0

0

95,129869

1 793

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
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
20 715,5
26 908,9
3 580,8
4 839,1
4 668,8
8 595,5
4 260,4
4 400,3
4 619,1
4 619,1
3 586,4
4 454,9
94,5

71,1

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

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
20 715,5
26 908,9
3 580,8
4 839,1
4 668,8
8 595,5
4 260,4
4 400,3
4 619,1
4 619,1
3 586,4
4 454,9
94,5

71,1

68,2
54
0
0
68,2
54
25,2
16,1
0
0
25,2
16,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,1
1
0
0
1,1
1
20 810
26 980
0
0
20 810
26 980
Термiни та умови користування основними засобами (за основними
групами): -будiвлi та споруди - до повного використання, вiдповiдно до
технiчних характеристик; - машини та обладнання - до повного
використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - транспортнi
засоби - до повного використання, вiдповiдно до технiчних
характеристик; - iншi - до повного використання, вiдповiдно до
технiчних характеристик. Всi основнi засоби власнi, орендованих
засобiв немає. Первiсна вартiсть основних засобiв: будинки та споруди
6869.4 тис. грн., машини та обладнання 15394.5 тис.грн., транспортнi
засоби 16583.6 тис.грн., iншi 8256.2 тис.грн. Ступiнь зносу основних
засобiв: будинки та споруди 30%, машини та обладнання 44%,
транспортнi засоби 73%, iншi 46% Ступiнь використання основних
засобiв: всi основнi засоби використовуються на 100%. Сума
нарахованого зносу: 28265 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних
засобiв зумовленi: придбанням будiвель, транспортних засобiв, машин
та обладнання, iнструментiв. Iнформацiя про всi обмеження на
використання майна емiтента: обмеження вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
10 122
9 354
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
422
422
Скоригований статутний капітал
422
422
(тис.грн)
Опис
Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та
звiтний перiоди вiдповiдно до ст. 14 Закону України "Про акцiонернi товариства".
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець
звiтного перiоду становить 9700 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих
активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 9700

Висновок

тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на
кiнець попереднього перiоду становить 8932 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою
вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього
перiоду становить 8932 тис.грн.
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

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

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

255

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
X

142 686
X
X
142 941
X
X
Iншi
зобов'язання
складаються
з:
кредиторська
заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 3968 тис.грн. - з
одержаних авансiв: 131638 тис.грн. - зi страхування: 165
тис.грн. - з оплати працi: 630 тис.грн. - iншi поточнi
зобовязання: 6285 тис.грн.

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

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, - р-н, м.Київ, вул.
Тропiнiна, 7-г
без лiцензiї
01.01.1900

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

(044) 591-04-04
(044) 591-04-40
Депозитарна дiяльнiсть Центрального
депозитарiю
Особа
здiйснює
обслуговування
випуску акцiй Товариства.
ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "МIЛААУДИТ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
23504528
04210, Україна, - р-н, м.Київ,
Г.Сталiнграду, буд.10А, корп.2, кв.43
1037
Аудиторська палата України
26.01.2006
(044) 537-76-53
(044) 537-76-53
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає
аудиторськi послуги емiтенту
Надає всi аудиторськi послуги з
перевiрки
та
пiдтвердження
достовiрностi фiнансової звiтностi на
рiзних етапах її складання

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі
- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості
про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких
створює заінтересованість
Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
26.04.2018

Найменування
уповноваженого
органу, що
прийняв рішення

Гранична
сукупна вартість
правочинів
(тис.грн)

Вартість активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

3
загальнi збори
акцiонерiв

4
124 169,75

5
130 705

Співвідношення
граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

6
95

7
отримання кредиту

Дата
розміщення
інформації в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
Національної
комісії з
цінних паперів
та фондового
ринку або
через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені
учасників
фондового
ринку
8
27.04.2018

Адреса сторінки
власного веб-сайту
товариства, на якій
розміщена
інформація про
прийняття рішення
щодо попереднього
надання згоди на
вчинення значних
правочинів

9
agrobudmeh.
com

Опис:
26.04.2018 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" (надалi - Товариство) було прийнято
наступнi рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: I) предмет правочину: отримання кредиту; гранична сукупнiсть ринкової вартостi
правочинiв: 124 169,75 тис.грн.; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 130705 тис.грн.; спiввiдношення ринкової вартостi майна або
послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 95,00%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:
2051 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для прийняття рiшення: 2051 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 2051
акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 акцiй; додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не
передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: вiдсутнi.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АГРОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ"
Київська область, м.Бориспiль

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

13708491

Територія
за КОАТУУ
Організаційноправова форма
Акціонерне товариство
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Будівництво житлових і нежитлових
за КВЕД
діяльності
будівель
Середня кількість працівників: 364
Адреса, телефон: 08300 Бориспiль, Привокзальна, будинок 76-А, (04595)-7-10-27
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

3210500000
230
41.20

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

0
24
( 24 )
0
20 810
45 192
( 24 382 )
0
0
(0)
0
0
(0)

0
24
( 24 )
0
26 980
55 245
( 28 265 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

121
0
0
0
0

117
0
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
20 931

0
27 097

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

27 965
27 809
0
0
156
0
0
0

28 179
28 140
0
0
39
0
0
0

1125

16 577

18 863

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

28 377
0
0
0
111
101
0
12 702
0
12 702
0
0

50 253
0
0
0
775
50
0
8 213
0
8 213
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
23 941
109 774

0
0
0
0
19 633
125 966

1200

0

0

1300

130 705

153 063
На кінець
звітного
періоду
4
422
0
0
332
0
0
4 552
4 816
(0)
(0)
0
10 122

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

422
0
0
332
0
0
4 552
4 048
(0)
(0)
0
9 354

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Примітки: д/н
Керівник

Шалiмов В.I.

Головний бухгалтер

Бойко К.С.

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
2 337
1 118
56
132
588
112 392
0
0
0
0
0
0
4 784
121 351

0
3 968
255
54
165
630
131 638
0
0
0
0
0
0
6 285
142 941

1700

0

0

1800
1900

0
130 705

0
153 063

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АГРОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ"

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

13708491

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

392 359

399 130

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 384 029 )
(0)

( 387 292 )
(0)

2090

8 330

11 838

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
203

0
0
0
445

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 7 749 )
(1)
( 313 )

( 10 262 )
( 472 )
( 942 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

470

607

2195
2200
2220

(0)
0
509

(0)
0
581

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
0
(0)
(5)
( 23 )
0

155
0
(0)
(0)
( 479 )
0

2290

951

864

2295
2300

(0)
-183

(0)
-195

2305

0

0

2350

768

669

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
768

0
669

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
227 196
Витрати на оплату праці
2505
17 456
Відрахування на соціальні заходи
2510
3 876
Амортизація
2515
4 432
Інші операційні витрати
2520
138 819
Разом
2550
391 779
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
2 156
2 156
356,220000

За аналогічний
період
попереднього
року
4
213 667
14 648
3 224
3 352
163 135
398 026
За аналогічний
період
попереднього
року
4
2 156
2 156
310,290000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Примітки: д/н
Керівник

Шалiмов В.I.

Головний бухгалтер

Бойко К.С.

2615

356,220000

310,290000

2650

0,00

0,00

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АГРОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ"

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

13708491

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

466 093
0
0
0
0
17 986
7 645

484 646
0
0
0
0
38 710
1 451

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
7 829

0
0
0
0
0
883

3100
3105
3110
3115
3116

( 414 515 )
( 13 704 )
( 3 865 )
( 6 154 )
( 149 )

( 466 057 )
( 11 624 )
( 3 264 )
( 4 810 )
( 182 )

3117

( 2 197 )

( 1 076 )

3118

( 3 808 )

( 3 552 )

3135
3140
3145

( 42 116 )
( 7 654 )
(0)

( 15 386 )
( 5 898 )
( 14 904 )

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 6 071 )
5 474

(0)
( 179 )
3 568

3200

0

0

необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Примітки: д/н
Керівник

Шалiмов В.I.

Головний бухгалтер

Бойко К.С.

3205

0

155

3215
3220
3225
3230

509
0
0
0

581
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 10 472 )
(0)
(0)

(0)
( 7 561 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-9 963

(0)
-6 825

3300
3305

0
41 000

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
( 41 000 )
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
0
-4 489
12 702
0
8 213

(0)
0
-3 257
15 959
0
12 702

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АГРОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

13708491

Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
422
0

4
0
0

5
332
0

6
4 552
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
4 048
0

4010
4090
4095

0
0
422

0
0
0

0
0
332

0
0
4 552

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
9 354
0

0
0
4 048

0
0
0

0
0
0

0
0
9 354

0

768

0

0

768

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року
Примітки: д/н

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
422

0
0

0
332

0
4 552

768
4 816

0
0

0
0

768
10 122

Керівник

Шалiмов В.I.

Головний бухгалтер

Бойко К.С.

XV. Відомості про аудиторський звіт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА
"МIЛА-АУДИТ"
23504528
04210, м.Київ, Г.Сталiнграду,
буд.10А, корп.2, кв.43
1037
номер: 0714, дата: 28.09.2017
з 01.01.2018 по 31.12.2018
02 - із застереженням
номер: 36/03/19, дата: 19.03.2019
дата початку: 19.03.2019, дата
закінчення: 19.04.2019
19.04.2019
40 000,00

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
13 Текст аудиторського звіту
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо рiчної
фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Агробудмеханiзацiя" код за
ЄДРПОУ 13708491 станом на 31.12.2018р.
Наданий незалежною аудиторською фiрмою
ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит" 2019р.
Аудиторський висновок (Звiт
незалежного аудитора) щодо рiчної фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного
товариства "Агробудмеханiзацiя" станом на 31.12.2018 року Нацiональнiй комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку Керiвництву Приватного акцiонерного товариства
"Агробудмеханiзацiя" м. Київ
"19" квiтня 2019 р. ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Думка iз
застереженням
Нами перевiрена фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного
товариства "Агробудмеханiзацiя" за 2018 рiк, що складена за Нацiональними стандартами
фiнансової звiтностi, яка включає наступнi форми фiнансової звiтностi та додатки до них: _
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (форма №1) станом на 31 грудня 2018 року. _
Звiт
про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (форма №2) за 2018 рiк. _
Звiт про
рух грошових коштiв (за прямим методом) (форма №3) за 2018 рiк. _ Звiт про власний капiтал
(форма №4) за 2018 рiк. _ Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк. _ iншi
внутрiшнi документи. 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 Приватного акцiонерного товариства "Агробудмеханiзацiя"
станом на 31 грудня 2018 року, а також його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що
закiнчився, вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в

Українi", Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, Закону України "Про державне
регулювання цiнних паперiв Українi", Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
Аудитор, отримавши прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi, доходить висновку,
що взятi окремо або в сукупностi викривлення є суттєвими, проте не всеохоплюючими щодо
фiнансової звiтностi. Основа для думки iз застереженням Ми провели аудит фiнансової
звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА), Закону "Про аудит фiнансової
звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" та Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперi та
фондового ринку 2187 вiд 08.10.2013р. 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, застосованими
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 iз застереженням. На нашу
думку аудитори отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази про те, що розкриття у
фiнансовiй звiтностi iнформацiї, пов'язаної з облiковими оцiнками, вiдповiдає вимогам
застосування концептуальної основи фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 540 "Аудит
облiкових оцiнок, у тому числi облiкових оцiнок за справедливою вартiстю, та пов'язанi з
ними розкриття iнформацiї". Аудитори визначають, що будь - якi облiковi оцiнювання, не
призводять до значних ризикiв. Були виконанi процедури аудиту згiдно МСА 500
"Аудиторськi докази", що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських
доказiв. Аудиторськi докази охоплювали iнформацiю, яка мiстилася в облiкових записах, що є
основою фiнансової звiтностi. Станом на 31 грудня 2018 року Товариство має дебiторську та
кредиторську заборгованiсть. Дана заборгованiсть виникла в поточному роцi, та стосовно
погашення якої Товариство має впевненiсть, що обумовлена отриманими гарантiями
боржника. Однак аудитори вважають, що не отримали достатньої впевненостi, щодо
погашення цiєї дебiторської заборгованостi. Сума не отриманих листiв - пiдтверджень
дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, за виданими авансами та iншої
поточної заборгованостi склала 120,5 тисяч гривень ( 0,2 % вiд загальної суми дебiторської
заборгованостi зазначенiй у вiдправлених листах - пiдтвердженнях). Сума не отриманих
листiв - пiдтверджень кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, за
одержаними авансами та iншої поточної кредиторської заборгованостi склала 141,7 тисяч
гривень (0,1 % вiд загальної суми кредиторської заборгованостi зазначенiй у вiдправлених
листах - пiдтвердженнях). Ми не мали змоги переконатися у зазначенiй сумi дебiторської та
кредиторської заборгованостi шляхом iнших аудиторських процедур. Вiдповiдно ми не мали
змоги отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для обгрунтування думки чи могли
бути потрiбними коригування дебiторської та кредиторської заборгованостi станом на 31
грудня 2018 року та дiйшли висновку, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть
невиявлених викривлень може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.
Наша думка щодо
фiнансової звiтностi за поточний перiод модифiкована внаслiдок можливого впливу цього
питання на порiвняннiсть даних поточного перiоду i вiдповiдних показникiв попереднiх
перiодiв. Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї. Звiт про
надання впевненостi щодо iншої iнформацiї суб'єктiв господарювання Аудитором була
проведена аудиторська перевiрка iншої iнформацiї Приватного акцiонерного товариства
"Агробудмеханiзацiя". Нами дослiджено достовiрнiсть складання та подання iншої iнформацiї
Приватного акцiонерного товариства "Агробудмеханiзацiя" за перiод 2018 року, якi були
поданi до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України разом з рiчною
фiнансовою звiтнiсть за 2018 рiк. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу
iнформацiю, з урахуванням вимог до розкриття iнформацiї, встановлених законодавством про
цiннi папери. Iншi iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в Звiтi керiвництва, але
не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї. Нами перевiрена iнша
iнформацiя Товариства, яка включають наступнi форми звiтностi: - Звiт керiвництва за 2018

рiк. якi вiдповiдають вимогам Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд
23.02.2006р. №3480-IУ (зi змiнами i доповненнями). Аудитор здiйснив виконання процедур з
метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння. Метою виконання
процедур щодо стану корпоративного управлiння було отримання доказiв, якi дозволяють
сформувати судження щодо: 1) вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у
Товариствi вимогам Статуту, 2) достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан
корпоративного управлiння у Звiтi керiвництва. Формування складу органiв корпоративного
управлiння акцiонерного товариства здiйснюється вiдповiдно до роздiлу Статуту, який
затверджено Загальними зборами акцiонерiв вiд 17.11.2017 року (Протокол № 16). У 2018
роцi змiни до Статуту не вносились. Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi
функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: - Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова рада; - Виконавчий орган (Правлiння); - Ревiзiйна комiсiя. Кiлькiсний склад
сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам законодавства.
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту
Товариства, Положенням про Загальнi збори акцiонерiв, Положенням про Правлiння,
Положенням про Наглядову раду, Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Протягом звiтного року
Правлiння здiйснювало поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах
повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. Змiн у складi Правлiння
протягом звiтного року не вiдбувалось. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю
акцiонерного товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю та незалежним аудитором.
Наглядова рада Товариства здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та захист прав
Акцiонерiв. Змiн у складi Наглядової ради не вiдбувалось. Аудитором виконанi аудиторськi
процедури щодо перевiрки звiту керiвництва, який є складовою частиною Рiчної iнформацiї
емiтента цiнних паперiв Товариства за 2018 рiк. За результатами виконаних процедур
перевiрки стану корпоративного управлiння (у тому числi внутрiшнього аудиту) можна
зробити висновок: 1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у
Товариствi вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам Закону України "Про акцiонернi
товариства", 2) наведена у рiчному звiтi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння"
повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння
Товариства та результати їх функцiонування. Думка аудитора щодо фiнансової звiтностi не
поширюється на iншу iнформацiю та, вiдповiдно, аудитор не висловлює аудиторську думку з
буд-яким рiвнем впевненостi щодо iншої iнформацiї. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової
звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому
розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю
або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд
такої, що мiстить суттєве викривлення. Аудитор, згiдно МСА 720 (переглянутий)
"Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї", ознайомився, розглянув, спiвставив,
виконав iншi процедури щодо iншої iнформацiї та не виявив фактiв суттєвої невiдповiдностi
та викривлень, якi б необхiдно було включити до звiту. Ключовi питання Ключовi питання
аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш 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, згiдно МСА 701
"Повiдомлення iнформацiї з ключових питань аудиту в звiтi незалежного аудитора". Крiм
питань викладених у роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми визначити, що немає
ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi. Вiдповiдальнiсть
управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, 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" та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 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. Також управлiнський персонал вiдповiдає за складання рiчних
звiтних даних за рiк, з урахуванням вимог до розкриття iнформацiї, встановлених
законодавством про цiннi папери. 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 основi, 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. Тi, кого надiлено найвищими
повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування
Товариства. 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 аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку, Цивiльного кодексу України, Закону України "Про господарськi
товариства" (в частинi, що не суперечить Цивiльному кодексу України), Закону України "Про
державне регулювання цiнних паперiв Українi", Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок", Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперi та фондового ринку 2187 вiд
08.10.2013р 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
обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства або помилки, випуск звiту аудитора, який мiстить нашу думку.
Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит,
проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке 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 цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: _
iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
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 нашої думки. 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 аудиту, для розробки аудиторських процедур,
якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи
внутрiшнього контролю _ оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та
обгрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених
управлiнським персоналом; _
доходимо висновку щодо прийнятностi використання
управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи
iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв
можливiсть компанiї 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 фiнансовiй звiтностi 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 Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. _
оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з
розкриттям iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що
покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного подання.
Ми повiдомляємо
тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час
проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi значнi недолiки
системи 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 й iншi питання, якi могли б
обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це
застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
Рiвень суттєвостi проведення аудиту
фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Агробудмеханiзацiя" за 2018 рiк, у
вiдповiдностi до внутрiшнiх положень ТОВ "Аудиторської фiрми "Мiла - аудит",
встановлюється наступним чином: _
з метою виявлення суттєвих викривлень у
фiнансовiй звiтностi та на пiдставi професiйного судження згiдно Мiжнародного стандарту
аудиту 320 "Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту", аудитором визначений рiвень
суттєвостi; _ аудитором вивчено та проаналiзовано за перiод з 01 сiчня 2018 р. по 31 грудня
2018р. по Товариству рiвень органiзацiї, постановки та автоматизацiї бухгалтерського облiку,
кадровий склад бухгалтерської служби, рiвень внутрiшнього контролю, а також загальну
тенденцiю складання i подання фiнансової звiтностi; _ аудитором зiбрано необхiдну кiлькiсть
аудиторських доказiв для пiдтвердження достовiрностi фiнансових звiтiв Приватного
акцiонерного товариства "Агробудмеханiзацiя".
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 2018 рiк. Вибiрково були
перевiренi господарськi договори та iнша документацiя, що супроводжує фiнансовогосподарську дiяльнiсть Товариства, регiстри синтетичного та аналiтичного облiку.
Ми
вважаємо, що отримали достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої
думки. ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ Основнi вiдомостi про
Товариство Назва: Приватне акцiонерне товариство "Агробудмеханiзацiя" Скорочена назва
ПрАТ "Агробудмеханiзацiя" Органiзацiйно-правова форма: Акцiонерне товариство
Форма власностi
Приватна Iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ13708491 Дата державної
реєстрацiї
14.05.1996р., 17.11.2017р. Номер державної реєстрацiї №1 354 120 0000 000203
Дата внесення змiн до державної реєстрацiї
28.10.2004р. 17.11.2017р. Орган, який видав
свiдоцтво про реєстрацiю Виконавчий комiтет Бориспiльської мiської ради Київської областi
Юридична адреса та фактичне мiсцезнаходження:
08300, Україна, Київська область, м.

Бориспiль, вул. Привокзальна, буд. 76-А Основнi види дiяльностi (згiдно з довiдкою
управлiння статистики):
43.12 Пiдготовчi роботи на будiвельному майданчику; 43.22
Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiонування; 46.39 Неспецiалiзована
оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 77.32 Надання в
оренду будiвельних машин i устатковання; 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля; 49.41
Вантажний автомобiльний транспорт; 68.10 Купiвля та продаж власного нерухомого майна;
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна; 71.12
Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного
консультування в цих сферах; 77.11 Надання в оренду автомобiлiв i легкових
автотранспортних засобiв; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобiлiв; 41.20 Будiвництво
житлових i нежитлових будiвель (основний) Телефон, факс : +38 (045) 9571027 Приватне
акцiонерне товариство "Агробудмеханiзацiя" зареєстроване вiдповiдно до Господарського та
Цивiльного Кодексiв, Законiв України "Про господарськi товариства", "Про
зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" та iнших законодавчих актiв. Згiдно Примiток до рiчної
фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, Приватне акцiонерне
товариство "Агробудмеханiзацiя" зареєстроване вiдповiдно до Господарського та Цивiльного
Кодексiв, Законiв України "Про господарськi товариства", "Про зовнiшньоекономiчну
дiяльнiсть" та iнших законодавчих актiв. Товариство є юридичною особою, має самостiйний
баланс, поточний та iншi рахунки в установах банкiв, має печатку зi своїм найменуванням,
штампи, фiрмовi бланки та iншi реквiзити. Данi Товариства про наявнiсть рахункiв у банках
наведенi нижче у таблицi: Таблиця 1 Назва рахунку Номер рахунку
Назва установи
банку, МФО валюта поточний
26002013013931
ПАТ "СБЕРБАНК", МФО320627 грн
поточний
26002013013931
ПАТ "СБЕРБАНК", МФО320627 ЄВРО поточний
26002013013931
ПАТ "СБЕРБАНК", МФО320627 Рос.руб поточний
26009052700054
АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО321842
грн Кiлькiсть акцiй,
випущених Емiтентом: 422 425,08 (чотириста двадцять двi тисячi чотириста двадцять п'ять)
гривень 08 копiйок подiленi на 2 156 (двi тисячi сто п'ятдесят шiсть) простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 195,93 гривень, кожна акцiя. Вiдповiдно до статуту розмiр статутного
капiталу Товариства складає 422 425,08 (чотириста двадцять двi тисячi чотириста двадцять
п'ять) гривень 08 копiйок. Станом на 31.12.2018р. статутний капiтал Товариства сформований
в повному обсязi. Порядок формування статутного капiталу вiдповiдає вимогам Закону
України "Про господарськi товариства" вiд 19.09.1991 р. № 1576-ХП (зi змiнами та
доповненнями) . Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв 364 особи. Вiдповiдальними за
здiйснення господарської дiяльностi Товариства були: Голова правлiння Товариства: Шалiмов Володимир Iллiч з 24.03.2011р. по теперiшнiй час (наказ №11-к-а вiд
24.03.2011р. на пiдставi рiшення загальних звiтно-виборчих зборiв вiд 23 березня 2011р.).
Головний бухгалтер Товариства: - Бойко Катерина Сергiївна з 06.08.2014р. по теперiшнiй час
(наказ № 52-к вiд 05.08.2014р.). Органiзацiя бухгалтерського облiку Облiкова полiтика
Приватного акцiонерного товариства "Агробудмеханiзацiя" на 2018 рiк передбачена
вiдповiдним Наказом № 1 вiд 01.01.2012 року . Облiкова полiтика Товариства встановлює
порядок органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку, визначає принципи, методи i
процедури, що використовуються Товариством для складання та подання фiнансової звiтностi.
Облiкова полiтика Товариства будується у вiдповiдностi з чинним законодавством України, а
саме: Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi",
нормативними актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, обраним
планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських
операцiй, основними принципами Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку,
внутрiшнiми нормативними документами Товариства, що визначають порядок здiйснення
бухгалтерських операцiй. Облiкова полiтика мiстить правила ведення бухгалтерського облiку,
дотримання яких є обов'язковими. За цим документом затверджується методологiя
вiдображення окремих бухгалтерських операцiй та особливостi органiзацiї бухгалтерського

облiку. Основнi принципи облiкової полiтики, застосованi при пiдготовцi цiєї фiнансової
звiтностi, послiдовно застосовувалися протягом усiх представлених звiтiв перiодiв. Фiнансова
звiтнiсть Товариства Аудитором була проведена аудиторська перевiрка фiнансових звiтiв
Приватного акцiонерного товариства "Агробудмеханiзацiя". Фiнансова звiтнiсть Товариства
за 2018 рiк складена з урахуванням чинних форм звiтностi, затверджених НП(С)БО №1.
Склад перевiрених форм звiтностi за 2018 рiк, якi складенi станом на 31.12.2018року: _
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (форма №1) станом на 31 грудня 2018 року. _
Звiт
про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (форма №2) за 2018 рiк. _
Звiт про
рух грошових коштiв (за прямим методом) (форма №3) за 2018 рiк. _ Звiт про власний капiтал
(форма №4) за 2018 рiк. _ Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк. Звiтний
перiод з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року, дата звiтностi 31.12.2018р. Фiнансова iнформацiя
розкривається за звiтний перiод. Потреби в складаннi звiтностi за сегментами не виявлено.
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, стандартiв бухгалтерського облiку або iнших правил
(внутрiшнiх положень суб'єктiв господарювання) згiдно iз вимогами користувачiв. Перевiрка
здiйснена на пiдставi: _
Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську
дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 р. №2258-УIII (зi змiнами i доповненнями); Мiжнародних стандартiв
контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, видання
2016-2017 рокiв, (далi - МСА), затверджених для обов'язкового застосування рiшенням
Аудиторської палати України вiд 08.06.2018р. №361, в т.ч. до МСА 700 (переглянутий)
"Формування думки та складання 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 пiд час аудиту фiнансової звiтностi", МСА 550 "Пов'язанi
сторони", МСА 610 (переглянутий в 2013р.) "Використання роботи внутрiшнiх аудиторiв"
МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової
звiтностi"; МСА 450 "Оцiнювання викривлень, виявлених пiд час аудиту" 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); _
Закону України "Про державне регулювання цiнних паперiв Українi" №448/96-вр
(зi змiнами i доповненнями); _
Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
№3480-15 (зi змiнами i доповненнями); _ Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку №2187 вiд 08.10.2013р. (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
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та звiтностi. Для ведення бухгалтерського
облiку Товариство використовує План рахункiв, затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв
України №291 вiд 30.11.1999 року "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку
активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй". Для
пiдготовки фiнансових звiтiв Приватного акцiонерного товариства "Агробудмеханiзацiя" за

2018 рiк, було використано наступну концептуальну основу фiнансової звiтностi: ? Закон
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (iз змiнами та
доповненнями); ?
Положення (стандарти) бухгалтерського облiку; а також наступнi
нормативно-законодавчi акти, що регламентують його дiяльностi: ? Закону України "Про
державне регулювання цiнних паперiв Українi" №448/96-вр
(зi змiнами i
доповненнями); ?
Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IУ (зi
змiнами i доповненнями); ? Iншi спецiальнi вимоги, що регламентують здiйснення дiяльностi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2018 звiтний рiк, вiдображає його фiнансовий стан на
31.12.2018 року, фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на
зазначену дату, а також iншу пояснювальну iнформацiю, на основi Положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку (П(С)БО), якi в Українi визначенi в якостi застосованої
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.
Фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2018 року була пiдготовлена вiдповiдно до
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (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.
Аудиторська перевiрка здiйснювалась iз застосуванням розрахунково-аналiтичного та
документального методiв з узагальненням отриманих результатiв. Аудитор вважає, що
проведена аудиторська перевiрка забезпечує обгрунтовану пiдставу для висловлення думки.
На думку аудиторiв, прийнята Товариством система бухгалтерського облiку вiдповiдає
Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку та звiтностi та вимогам чинного
законодавства щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, перелiчених
вище, i складена у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосованої концептуальної основи
фiнансового звiтування. Думка аудитора щодо фiнансової звiтностi складена вiдповiдно до
МСА 700 (переглянутий) "Формування думки та складання 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 пiд час аудиту фiнансової звiтностi", МСА
550 "Пов'язанi сторони", МСА 610 (переглянутий в 2013р.) "Використання роботи внутрiшнiх
аудиторiв" та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського звiту.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi є основа, яка вiдповiдає принципам
безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту
фiнансової звiтностi. В ходi перевiрки аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози
безперервностi дiяльностi Товариства. Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi
припущення, що Товариство розпочало й буде здатне продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй основi у найближчому майбутньому. На думку керiвництва, застосування
припущення щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi
є прийнятним, враховуючи належний рiвень достатностi капiталу. Товариство веде свiй
бухгалтерський облiк згiдно з українським законодавством. Дана фiнансова звiтнiсть була
пiдготовлена на основi бухгалтерських записiв, якi ведуться у вiдповiдностi до нормативноправових актiв України. Ми висловлюємо аудиторську думку щодо iншої додаткової
iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку вiд 08.10.2013р. №2187, Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 29
жовтня 2013 р. за N 1827/24359 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що
подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у складi документiв
для реєстрацiї випуску, випуску та проспекту емiсiї окремих видiв цiнних паперiв, звiту про

результати розмiщення акцiй (крiм цiнних паперiв iнститутiв спiльного iнвестування)".
Вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу установчим документам Власний капiтал
облiковувався Товариством протягом 2018 року в цiлому вiдповiдно до норм чинного
законодавства щодо бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi. Документальне
оформлення та вiдображення в бухгалтерському облiку Товариства операцiй з надходження та
вибуття власного капiталу в цiлому вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Статутний
капiтал Аудитором зiбрано необхiдну кiлькiсть аудиторських доказiв для пiдтвердження
достовiрностi розмiру та складу статутного капiталу в фiнансовiй звiтностi Приватного
акцiонерного товариства "Агробудмеханiзацiя" у всiх суттєвих аспектах. При зiбранi доказiв
застосовувалися такi аудиторськi процедури, як перевiрка та пiдрахунок (обчислення).
Аудитором, було проведено перевiрку вiдповiдностi залишкiв у синтетичних та аналiтичних
регiстрах облiку статутного капiталу, шляхом зiставлення даних Головної книги, журналiвордерiв та iнших вiдомостей капiталу Товариства. Облiк та використання коштiв Товариства
ведеться у вiдповiдностi з дiючим законодавством. Формування та сплати статутного капiталу
Товариства було проведено таким чином:
Станом на 31.12.2018 року розмiр статутного
капiталу Товариства становить 271тис.грн. Аудитором, було проведено перевiрку
вiдповiдностi залишкiв у синтетичних та аналiтичних регiстрах облiку власного капiталу,
шляхом зiставлення даних головної книги, журналiв-ордерiв та iнших вiдомостей капiталу
Приватного акцiонерного товариства "Агробудмеханiзацiя". Товариство зареєстроване
Виконавчим комiтетом Бориспiльської мiської ради Київської областi 14 травня 1996 року,
продовжує свою дiяльнiстю та дiє на пiдставi Статуту та у вiдповiдностi до чинного
законодавства України. Статутний капiтал - статутний фонд - розподiлено на акцiї. Загальна
кiлькiсть акцiй 2156 (двi тисячi сто п'ятдесят шiсть) шт., номiнальною вартiстю
195,93 грн., на загальну суму 422 425,08 (чотириста двадцять двi тисячi чотириста двадцять
п'ять) гривень 08 копiйок. Кiлькiсть засновникiв - фiзичних осiб - 32, . Емiсiя акцiй АТ
"Агробудмеханiзацiя" на 422 425,08 (чотириста двадцять двi тисячi чотириста двадцять п'ять)
гривень 08 копiйок, номiнальною вартiстю 195.93(сто девяносто пять гривень 93копiйок)
кожна в кiлькостi 2156шт. зареєстрованi Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку України, реєстрацiйний №18/10/1/11 вiд 10.01.2011р. Перша емiсiя акцiй ВАТ
"Агробудмеханiзацiя" склала 422 425,08 (чотириста двадцять двi тисячi чотириста двадцять
п'ять) гривень 08 копiйок.. Оплачено суму 422 425,08 (чотириста двадцять двi тисячi
чотириста двадцять п'ять) гривень 08 копiйок. в тому числi: - шляхом внесення грошових
коштiв. Всi акцiї першої емiсiї оплаченi. Статутний капiтал Товариства в розмiрi 422 425,08
(чотириста двадцять двi тисячi чотириста двадцять п'ять) гривень 08 копiйок. зареєстрований
та повнiстю сплачений в порядку та строки, встановленi чинним законодавством України.
На пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на облiкову дату 21.03.2018р. та отриманого вiд депозитарiю
21.03.2018р. Iнформацiї про депозитарiй та депозитарну установу: Таблиця 2 Найменування
Код за ЄДРПОУ
Код МДО
Мiсцезнаходження, тел., факс
Вид дiяльностi,
код КВЕД (основний) ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА - Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Навiгатор Iнвест"
25270172
401281
вул. Саксаганського,
буд.119, офiс 5, м. Київ, 01032, Україна, тел.(044) 234-24-20 лiцензiя АЕ № 286576 вiд 08
жовтня 2013 року, на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної
дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарної установи Станом на 31.12.2018 року
Статутний капiтал Товариства сформований в повному обсязi. В звiтному перiодi кошти до
статутного капiталу не вносилися i вiдповiдно напрямки їх використання в звiтному перiодi
вiдсутнi. Грошовi кошти, якi були внесенi в статутний капiтал Товариства в попереднiх
звiтних перiодах, були використанi на формування технологiчно-iнформацiйного потенцiалу
Товариства, придбання та створення професiйного обладнання та iнформацiйних систем,
створення потужної iнфраструктури Товариства. Фондiв та резервiв, не передбачених чинним
законодавством України, Товариство у звiтному перiодi не створювало та не використовувало.

Капiтал у дооцiнках В Товариствi капiтал у дооцiнках не облiковувався i не вiдображається в
рядку 1405 Звiту про фiнансовий стан на 31.12.2018р. Додатковий капiтал В Товариствi
додатковий капiтал облiковувався i вiдображається в рядку 1410 Звiту про фiнансовий стан на
31.12.2018р.-332тис.грн Емiсiйний дохiд В Товариствi емiсiйний дохiд не облiковувався i не
вiдображається в рядку 1411 Звiту про фiнансовий стан на 31.12.2018р. Резервний капiтал В
Товариствi резервний капiтал на 31.12.2018р. облiковувався в рядку 1415 Звiту про фiнансовий
стан та становить 4552тис.грн. Неоплачений та вилучений капiтал В Товариствi вилучений та
неоплачений капiтал вiдсутнi та не вiдображаються в рядку 1425, 1430 Звiту про фiнансовий
стан на 31.12.2018р. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) Станом на 31.12.2018р.
Товариство має нерозподiлений прибуток у сумi 4816 тис.грн., який вiдображений в рядку
1420 Звiту про фiнансовий стан. Аудитор висловлює думку, що розкриття iнформацiї щодо
облiку власного капiталу вiдповiдає нормативам, встановленим стандартами бухгалтерського
облiку в Українi, власний капiтал Товариства належним чином класифiкований, у
вiдповiдностi до вимог чинного законодавства, достовiрно оцiнений та вiдображений у
фiнансовiй звiтностi за 2018 рiк вiрно. На думку Аудитора, статтi балансу справедливо й
достовiрно вiдображають iнформацiю щодо власного капiталу Приватного акцiонерного
товариства "Агробудмеханiзацiя" станом на 31 грудня 2018 року, вiдповiдно до Положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку та звiтностi. Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати
балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий
вплив на фiнансовий стан Товариства На нашу думку, твердження управлiнського персоналу
про те, що суттєвi подiї пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй
звiтностi, на дату аудиторського звiту (звiту незалежного аудитора) вiдсутнi - наведено
достовiрно. Подiєю пiсля звiтної дати визнається факт господарської дiяльностi, який надав
iнформацiю про ситуацiї на дату фiнансових звiтiв, що можуть потребувати коригувань або
про ситуацiї, що виникли пiсля дати складання фiнансової звiтностi, якi можуть потребувати
розкриття або може вплинути на фiнансовий стан, рух грошових коштiв або результати
дiяльностi органiзацiї i який мав мiсце в перiод мiж звiтною датою i датою пiдписання
бухгалтерської звiтностi за звiтний рiк (згiдно МСА 560 "Подiї пiсля звiтного перiоду").
Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на
дiяльнiсть Товариства у майбутньому та оцiнку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад та
структуру фiнансових iнвестицiй Нами було також розглянуто, чи iснують подiї або умови, якi
можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно
продовжувати дiяльнiсть, оцiненi оцiнки управлiнського персоналу щодо здатностi суб'єкта
господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно до вимог МСА 570
(переглянутий) "Безперервнiсть дiяльностi" та визначено, що iснує суттєва невизначенiсть, що
стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв
здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть. Фiнансова ситуацiя
Товариства станом на 31 грудня 2018 року свiдчить про стабiльнiсть i платоспроможнiсть
Товариства. Аналiзуючи показники фiнансової звiтностi, можна зробити висновок, що
Товариство фiнансово-стiйке, має лiквiдний баланс, вiрогiднiсть банкрутства немає. За
результатами оцiнки зiбраних аудиторських доказiв, не виявлено подiї або умови, якi можуть
поставити пiд сумнiв припущення про безперервнiсть дiяльностi товариства протягом 12
мiсяцiв. Фiнансовi iнвестицiї На кiнець звiтного перiоду, що закiнчився 31 грудня 2018р.,
Товариство немає поточних та довгострокових фiнансовi iнвестицiй. Iнформацiя щодо iншої
фiнансова звiтностi вiдповiдно до законiв України та нормативно-правових актiв Комiсiї
Розкриття iнформацiї щодо визнання, класифiкацiї активiв та зобов'язань Приватне
акцiонерне товариство "Агробудмеханiзацiя" за перiод з 01.01.2018р. по 31.12.2018р.
використовувало цiлком правильнi та обгрунтованi принципи визнання, здiйснення
класифiкацiї активiв та зобов'язань в бухгалтерському облiку. В цiлому оцiнка активiв та
зобов'язань вiдбувалася вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Аудиторська перевiрка була проведена з метою визнання наявностi вiдображених станом на

31.12.2018р. всiх видiв активiв та зобов'язань шляхом перевiрки даних iнвентаризацiї. Аналiз
таких даних пiдтверджує достовiрнiсть всiх статей активу та пасиву балансу та дає змогу
визначити, що iнвентаризацiя (Наказ № 60/1 вiд 04.10.2018 року.) проведена згiдно Iнструкцiї
про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань (вiд 02.09.2014 № 879 (зi змiнами i доповненнями).
ДОВIДКА про фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "Агробудмеханiзацiя"
станом 31.12.2018р. Таблиця 3 Аналiз загальної оцiнки стану активiв Товариства Показники
Станом на 01.01.2018р.
Станом на 31.12.2018р.
тис. грн.
% до валюти
балансу
тис. грн.
% до валюти балансу 1
2
3
4
5 1.Основнi
засоби та iншi неоротнi активи
20931 16.0 27097 17.7
в тому числi:
- основнi засоби (балансова вартiсть) 20810
15.9 26980 17.6 iнвестицiйна нерухомiсть - довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
- - нематерiальнi активи - - незавершене
будiвництво - - iншi фiнансовi iнвестицiї
121
0.1
117
0.1
- довгострокова дебiторська заборгованiсть
- - вiдстроченi податковi
активи - 2.Оборотнi активи,109774
84.0 125966
82.3
в тому числi:
- запаси i витрати 27965 21.4 28179 18.4 - дебiтори
45166 34.6 69941 45.7 - грошовi кошти
12702 9.7
8213 5.4 - iншi
оборотнi активи 23941
18.3 19633 12.8 - поточнi фiнансовi iнвестицiї
-витрати майбутнiх перiодiв РАЗОМ
130705
100
153063
100 Таблиця 4 Аналiз загальної оцiнки стану пасивiв
Товариства Показники
Станом на 01.01.2018р.
Станом на 31.12.2018р.
тис. грн.
% до валюти балансу
тис. грн.
% до валюти балансу 1
2
3
4
5 1.Власний капiтал, 9354 7.2
10122 6.6
в тому числi:
зареєстрований (пайовий) капiтал 422
0.3
422
0.3 - капiтал у
дооцiнках
-додатковий капiтал 332
0.3
332
0.2 резервний капiтал 4552 3.5
4552 3.0 - нерозподiлений прибуток (непокритий
збиток)
4048 3.1
4816 3.1 - неоплачений капiтал -вилучений капiтал - 2.Позиковi кошти, 121351
92.8 142941
93.3
в тому числi:
- довгостроковi зобов'язання
- вiдстроченi податковi зобов'язання
- - поточнi
зобов'язання 121351
92.8 142941
93.3 - доходи майбутнiх перiодiв РАЗОМ
130705
100
153063
100 Оцiнка
справедливої вартостi активiв та зобов'язань Товариства Оцiнка вартостi активiв Товариства
здiйснена у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО за справедливою вартiстю. Пiдготовка
фiнансової звiтностi згiдно з П(С)БО вимагає вiд керiвництва формування суджень, оцiнок та
припущень, якi впливають на застосування облiкових полiтик, а також на суми активiв,
зобов'язань, доходiв та витрат, вiдображених у фiнансовiй звiтностi. Оцiнки та пов'язанi з
ними припущення грунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, якi вважаються
обгрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу суджень стосовно
балансової вартостi активiв та зобов'язань, яка не є очевидною з iнших джерел. Хоча цi оцiнки
грунтуються на найкращому розумiннi керiвництвом поточних подiй та операцiй, фактичнi
результати можуть суттєво вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Товариство застосовує методи оцiнки
вартостi, якi вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити
справедливу вартiсть, максимiзуючи використання доречних вiдкритих вхiдних даних та
мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних. Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової
звiтностi керiвництвом було зроблено наступнi судження, оцiнки та припущення: 1)
Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi. 2) Жодний
компонент бiзнесу та/або група активiв чи окремi активи не передбаченi на продаж та не
класифiкованi як групи вибуття. Вся дiяльнiсть розглядається як дiяльнiсть, що
продовжується, iнформацiя з припиненої дiяльностi не наводиться. 3) Строки корисного
використання довгострокових необоротних активiв є предметом судження, що грунтується на

досвiдi використання подiбних активiв; цiлком зношенi активи продовжують
використовуватися та не можуть бути списаними з балансу, так як Товариство їх фактично
використовує, пiдтримує робочий стан. 4) Резерви щорiчних вiдпусток мiстять оцiночнi
значення вiдповiдно до методологiї, визначеної облiковою полiтикою. 5) Оцiнка приблизної
справедливої вартостi по фiнансових активах та зобов'язаннях, що облiковуються не за
справедливою вартiстю, але розкриття справедливої вартостi яких вимагається, мiстить
припущення щодо їхньої справедливої вартостi. 6) Облiк фiнансових активiв в частинi
зменшення корисностi мiстить ряд припущень та оцiнок (наявнiсть чи вiдсутнiсть ознак
знецiнення, майбутнi грошовi потоки тощо). 7) Вiдстрочений податковий актив визнається в
тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть наявностi оподатковуваного прибутку, проти якого можуть
бути використанi тимчасовi рiзницi i податковi збитки. Час утилiзацiї/погашення вiдстрочених
податкових активiв та зобов'язань теж є припущенням, на пiдставi якого застосовуються
вiдповiднi майбутнi ставки податку. 8) Товариством оцiнено, що для тих активiв/зобов'язань,
що вiдображенi в балансi як довгостроковi (крiм вiдстрочених податкiв), на вiдмiну вiд
поточних, вiдшкодування/погашення вiдбудеться бiльш нiж через дванадцять мiсяцiв (або
операцiйного циклу) з дати балансу. 9) Товариством оцiнено, що всi договори оренди, по яких
воно виступає стороною, не мiстять ознак фiнансової оренди та повиннi класифiкуватися як
операцiйна оренда. 10) Аналiз чутливостi та iншi аналiзи щодо управлiння ризиками мiстять
припущення стосовно варiювання чинникiв та їхнього впливу на активи, зобов'язання,
сукупних дохiд та капiтал. Аудитор вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають
стосунок до оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим
джерелом невизначеностi оцiнок, тому що: (а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають
змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових
ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв,
коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй; та (б)
вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи
(витрати) може бути значним. Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв
оцiнки також може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть. Аудитор
вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є достатнiми, i не
вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва iнформацiя щодо
застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансової
звiтностi.=+-+=Вартiсть чистих активiв На пiдставi даних балансу Приватного акцiонерного
товариства "Агробудмеханiзацiя" станом на 31.12.2018р. вiдповiдно до вимог провадження
фiнансової дiяльностi, аудитором розраховано вартiсть чистих активiв на предмет порiвняння
їх суми iз заявленим статутними документами розмiром статутного капiталу. Розрахунок
вартостi чистих активiв Приватного акцiонерного товариства "Агробудмеханiзацiя" станом на
31.12.2018р. Таблиця 5 №п/п
Змiст Рядок балансу
Сума (тис.грн.) 1
2
3
41
Склад активiв, якi приймаються до розрахунку 1.1
Необоротнi активи
Нематерiальнi активи
1000 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 Основнi засоби (залишкова вартiсть)
1010 26980 Iнвестицiйна нерухомiсть
1015 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 117
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
1040 Вiдстроченi аквiзицiйнi
витрати
1060 Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах
1065 - Всього
27097 1.2
Оборотнi активи
Запаси 1100 28179
Дебiторська заборгованiсть 1125,1130,1135, 1140,1145, 1155 69941 Поточнi
фiнансовi iнвестицiї 1160 Грошовi кошти
1165;1166,1167
8213 Витрати
майбутнiх перiодiв 1170 Резервах збиткiв або резервах належних виплат 1182 Резервах незароблених премiй
1183 Iншi оборотнi активи
1190
19633 Всього 125966 Разом активи 153063 2
Зобов'язання, що приймаються до
розрахунку 2.1
Довгостроковi зобов'язання i забезпечення
Iншi довгостроковi
зобов'язання 1515 - Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 1520 Цiльове

фiнансування 1525 Благодiйна допомога
1526 Iнвестицiйнi контракти
1535 - Всього - 3 Поточнi зобов'язання i забезпечення
3.1 Короткостроковi
кредити банкiв
1600 Поточнi кредиторська заборгованiсть за довгостроковими
зобов'язаннями
1610 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
1615 3968 Поточнi зобов'язання за розрахунками:
- з бюджетом
1620 255
- зi страхування
1625 165
- з оплати працi
1630 630
-за
одержаними авансами
1635 131638
- iз внутрiшнiх розрахункiв 1645 Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю1650 Поточнi
забезпечення 1660 Iншi поточнi зобов'язання 1690 6285 Всього 142941 Разом
зобов'язання 142941 Визначаємо вартiсть чистих активiв за формулою: (1.1+1.2)- (2.1+3.1) =
(153063)-(142971) =10122тис. грн. При порiвняннi вартостi чистих активiв iз розмiром
статутного капiталу встановлено, що вартiсть чистих активiв перевищує розмiр статутного
капiталу Приватного акцiонерного товариства "Агробудмеханiзацiя" на 9700 тис. грн.(10122422). За 2018 рiк Товариством отримано доходiв у сумi 393071 тис., якi складаються з чистого
доходу вiд реалiзацiї продукцiї - 392359 тис.грн., iншого операцiйного доходу - 203 тис. грн.,
iнших фiнансових доходiв - 509 тис.грн., Витрати Товариства за 2018 рiк складають 392303
тис. грн Основними складовими витрат є собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 384029 тис.грн.,
адмiнiстративнi витрати - 7749 тис.грн, витрати на збут - 1 тис.грн., iншi операцiйнi витрати 313 тис.грн., витрат з податку на прибуток - 183 тис.грн. За результатами фiнансовогосподарської дiяльностi 2018 року Товариство має чистий прибуток у сумi 768тис.грн.
Критерiї i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi
Товариства Для проведення аналiзу фiнансових показникiв Товариства використано фiнансову
звiтнiсть у складi: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року та Звiт про
фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2018 рiк. Економiчна оцiнка фiнансового
стану Товариства на 01.01.2018р. та 31.12.2018р. проводилася на пiдставi розрахункiв
наступних показникiв достатностi, платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi
активiв та ризиковостi операцiй: Показники фiнансового стану Товариства Таблиця 6
Показники
Норма Станом на 01.01.2018р.
Станом на 31.12.2018р. 1 2
3
4
5 1. Показники платоспроможностi 1.Коефiцiєнт платоспроможностi Кп
"1
0,6
0,6 2.Коефiцiєнт поточної лiквiдностi
КЛ-1 1,5-2,5 1,6
1,6 3.Коефiцiєнт
загальної лiквiдностi КЛ-2 0,7-0,8 1,6
1,6 4.Коефiцiєнт абсолютної (термiнової) лiквiдностi
КЛ-3 0,2-0,3 0
0 5.Коефiцiєнт миттєвої лiквiдностi
КЛ-4 "0,2 0
0 2.
Показники фiнансової незалежностi 1.Коефiцiєнт маневреностi власних коштiв
КМ "0,1
0,4
0,5 2.Забезпеченiсть власним капiталом "0
1112 1198 3.Коефiцiєнт
покриття зобов'язань власним капiталом ПП
не"1 0,6
0,6 4.Коефiцiєнт фiнансової
стабiльностi ПФ "1
0,6
0,6 5.Коефiцiєнт фiнансової незалежностi КН
"0,5 0,6
0,6 3. Iншi показники фiнансового стану 1.Коефiцiєнт реальної вартостi основних i
обiгових засобiв
КIР
1,0
1,0 2.Коефiцiєнт покриття iнвестицiй
КАПI
0,85-0,9
0
0 3.Коефiцiєнт iнвестування
Кiн
0
0
4.Коефiцiєнт реальної вартостi основних засобiв у майнi
К.рос
1
1
5.Коефiцiєнт покриття балансу К п.б.
Не"1 0,3
0,3 6.Коефiцiєнт ефективностi
використання власних коштiв К.е.вк.
Не"0,5 0,01 0,2 7.Конфiцiєнт використання
фiнансових ресурсiв усього майна К.в.ф.
0,8
0,8 8.Чистий оборотний капiтал
"0
1112 1198 9.Коефiцiєнт фiнансового левериджу
К.ф.л. Не"1 0,8
1
10.Показник заборгованостi кредиторам
44,4% 49,1% 11.Обiговiсть
дебiторської заборгованостi
66,3% 69,3% 12.Рентабельнiсть власного капiталу
"0
28,32%
27,55% Коефiцiєнт платоспроможностi вимiрює
фiнансовий ризик, тобто ймовiрнiсть банкрутства. Високий коефiцiєнт платоспроможностi
вiдображає мiнiмальний фiнансовий ризик i хорошi можливостi для залучення додаткових
коштiв з боку. Якщо пiдприємство не в змозi виконати зовнiшнi зобов'язання за рахунок усiх
активiв, воно може бути визнане неплатоспроможним. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi

показує, яка частина боргiв Товариства може бути сплачена негайно. Коефiцiєнт загальної
лiквiдностi характеризує достатнiсть обiгових коштiв без урахування матерiальних запасiв та
затрат для погашення боргiв. Коефiцiєнт платоспроможностi, показує питому вагу власного
капiталу в загальнiй вартостi засобiв, що використовуються Товариством у його дiяльностi та
свiдчить про достатнiй рiвень фiнансової стiйкостi, а також незалежнiсть вiд зовнiшнiх джерел
фiнансування. Наявнiсть власних коштiв позитивно характеризує фiнансовий стан Товариства.
Вони є коштами, якi Товариство може використовувати на покриття негативних фiнансових
наслiдкiв реалiзацiї ризикiв, що виникають при провадженнi нею професiйної дiяльностi.
Коефiцiєнт маневреностi власних коштiв, що показує яка частина капiталу використовується
для фiнансування поточної дiяльностi, тобто вкладена в оборотнi засоби, а яка капiталiзована. Коефiцiєнт реальної вартостi основних i обiгових засобiв характеризує рiвень
виробничого потенцiалу пiдприємства, забезпеченiсть операцiйної дiяльностi засобами
виробництва, i вiдображає наявнiсть та питому вагу витрат у виробничому потенцiалi.
Коефiцiєнт покриття балансу характеризує наскiльки лiквiднi кошти покривають
короткостроковi зобов'язання. Показники заборгованостi кредиторам та обiговостi
дебiторської заборгованостi свiдчать про уповiльнення розрахункiв, що скорiш за все
пов'язано iз погiршенням економiчної ситуацiї в країнi (проведення операцiй тiльки пiсля
надходження попередньої оплати). Показник покриття зобов'язань власним капiталом показує
спiввiдношення залучених i власних коштiв Товариства. Показник фiнансової стiйкостi
характеризує вiдношення власних та прирiвняних до них коштiв до сукупних активiв
Товариства. Iншi показники фiнансового стану характеризують дiяльнiсть Товариства як
достатньо ефективну в частинi покриття iнвестицiй, використання власних коштiв
(прибутковiсть кожної гривнi власних коштiв), а також з точки зору окупностi прибутком
вкладених коштiв у майно. Iнформацiя щодо сформованих резервiв Формування, ведення
облiку, достатностi та адекватностi сформованих резервiв визначенi облiковою полiтикою
Товариства та дотриманням законодавства (П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть".
Товариство не створює резерви. Формування резервiв на звiтну дату здiйснюється залежно вiд
обсягу вiдповiдальностi з урахуванням сум надходжень за перiод попереднiх дев'яти мiсяцiв
(розрахунковий перiод). Резерви визнаються, якщо Товариство в результатi певної подiї в
минулому має юридичнi або фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим
ступенем iмовiрностi буде потрiбно вiдтiк ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою
надiйнiстю. Iнформацiя щодо прострочених зобов'язань В Товариствi вiдсутнi простроченi
зобов'язання щодо сплати податкiв та зборiв, несплачених штрафних санкцiй за порушення
законодавства про фiнансовi послуги, у тому числi на ринку цiнних паперiв. Операцiї з
пов'язаними сторонами Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться
пiд спiльним контролем або якщо 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.
Господарськi
операцiї з пов'язаними сторонами у 2018 роцi не вiдбувалися. Аудитори не виявили операцiй з
пов'язаними особами, що виходять за рамки основної дiяльностi Товариства. Iнформацiя про
наявнiсть та обсяг непередбачених активiв та зобов'язань В Товариствi непередбаченi активи
та зобов'язання, ймовiрнiсть визнання яких на балансi є достатньо високою вiдсутнi.
Аудиторськi оцiнки Ризики суттєвого викривлення Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого
викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства проводилась вiдповiдно до МСА 240
"Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Пiд
шахрайством у визначеннi МСА 240 розумiються умиснi дiї, вчиненi особою або групою осiб
як керiвного складу, так i рядових працiвникiв економiчного суб'єкта, а також третiми
особами, якi потягли за собою перекручене подання результативних показникiв фiнансової
звiтностi. До таких дiй МСА 240 вiдносить: манiпуляцiї iнформацiєю, фальсифiкацiю та змiну
облiкової iнформацiї або документiв, пов'язаних з такою iнформацiєю; незаконне

привласнення активiв; приховування або не включення певної iнформацiї як до облiкових
регiстрiв, так i до первинних документiв; вiдображення в облiкових регiстрах неiснуючих
операцiй; неправильне застосування облiкової полiтики. При формуваннi фiнансової звiтностi
виникають помилки тобто ненавмиснi перекручування. До перекручувань МСА 240 вiдносить:
математичнi помилки або одрукiвки в облiкових записах, даних бухгалтерського облiку;
ненавмисне пропускання фактiв або невiрну їх iнтерпретацiю; неправильне застосування
облiкової полiтики (внаслiдок нерозумiння). Шахрайство в облiку, зокрема - бухгалтерському,
може мати мiсце у будь-яких документах: як у первинних, так i у документах та даних
синтетичного, аналiтичного, управлiнського, iнших видiв облiку, даних бухгалтерського
балансу (фальсифiкацiя та приховування), звiтностi тощо. Щодо даних фiнансової звiтностi
шахрайство дiлиться на фальсифiкацiю та приховування звiтностi. Фальсифiкацiя звiтностi
зазвичай буває пов'язана з пiдмiною показникiв та створенням у такому випадку оманливої
iнформацiї про фiнансовий стан пiдприємства, якiснi результати його дiяльностi. Пiд час
виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння
суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього
вимагає МСА 315 (переглянутий) "Iдентифiкацiя та оцiнювання ризикiв суттєвого
викривлення через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав
процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час
iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi
запити до управлiнського персоналу суб'єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть
мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi
процедури, спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв
дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння,
структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними
бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. У своїй поточнiй дiяльностi
Товариство наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Загальна стратегiя управлiння
ризиками в Приватному акцiонерному товариствi "Агробудмеханiзацiя" визначається
Загальними зборами учасникiв, а загальне керiвництво управлiнням ризикiв здiйснює Голова
правлiння.
Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i
вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись
унаслiдок впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок
впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний
ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик,
вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства
здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його
можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його
пом'якшення. Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий
iнструмент не зможе виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового
збитку iншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як
поточнi та депозитнi рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть. Основним
методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка кредитоспроможностi
контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна
iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. Товариство використовує
наступнi методи управлiння кредитними ризиками: _ лiмiти щодо боргових зобов'язань за
класами фiнансових iнструментiв; _
лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним
контрагентом (або асоцiйованою групою); _
лiмiти щодо вкладень у фiнансовi
iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною рейтинговою шкалою; _
лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту
та неповернення депозитiв протягом останнiх п'яти рокiв. Ринковий ризик - це ризик того, що
справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента

коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює три типи ризику:
iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку
з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок та валютних
курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцiї,
облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти. Iнший цiновий ризик - це ризик того, що
справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента
коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають унаслiдок
вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони
чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи
чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються
операцiї на ринку. Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед
методiв пом'якшення цiнового ризику Товариство використовує диверсифiкацiю активiв та
дотримання лiмiтiв на вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим
прибутком. Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi
грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових
вiдсоткових ставок. Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть
змiнюватись i це впливатиме як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих
активiв. Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi
зобов'язань, пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки
грошових коштiв або iншого фiнансового активу. Товариство здiйснює контроль лiквiдностi
шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi
з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки
грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Приватне акцiонерне товариство
"Агробудмеханiзацiя" управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi в
майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення
позикових i власних коштiв. Керiвництво Приватного акцiонерного товариства
"Агробудмеханiзацiя" регулярно переглядає структуру свого капiталу. На основi результатiв
такого перегляду Приватне акцiонерне товариство "Агробудмеханiзацiя" вживає заходiв для
збалансування загальної структури капiталу. Протягом усього аудиту ми зберiгали
професiйний скептицизм та не знайшли фактiв та тверджень про шахрайство, якi б могли
привернути увагу аудиторiв. На нашу думку, заходи контролю, якi застосував та яких
дотримувався управлiнський персонал Товариства для запобiгання й виявлення шахрайства, є
вiдповiдними та ефективними. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi
стану внутрiшнього аудиту Стан корпоративного управлiння вiдповiдає законодавству
України. Служба внутрiшнього аудиту (контролю) Приватного акцiонерного товариства
"Агробудмеханiзацiя" представлена ревiзiйною комiсiєю, яка пiдпорядковується Загальним
зборам акцiонерiв та звiтує перед ними. Станом на 31.12.2018р. у Товариства немає
фiнансових активiв, якi або були простроченi, або знецiнилися, кредитiв, як одержаних так i
наданих, i, вiдповiдно, будь-яких застав та iнших форм забезпечення. Висновок. Фiнансовий
стан Товариства можна характеризувати загалом як задовiльний. Аналiзуючи показники
фiнансової звiтностi, можна зробити висновок, що Товариство не має лiквiдний баланс,
ступiнь ризику - середнiй, вiрогiдностi банкрутства немає. За результатами оцiнки зiбраних
аудиторських доказiв, не виявлено подiї та умови, якi можуть поставити пiд сумнiв
припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства, окрiм погiршення економiчного стану
в країнi. За результатами проведення вiдповiдних процедур аудитором не iдентифiковано
ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Не отримано
аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена, у зв'язку з
iнформацiєю, що розкривається Товариством. Подiї пiсля дати балансу, якi потребують
коригування у фiнансовiй звiтностi на дату проведення аудиту вiдсутнi. На думку аудитора,
Приватного акцiонерного товариства "Агробудмеханiзацiя" дотримується вимог нормативноправових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. IНШI ЕЛЕМЕНТИ

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму та умови договору на проведення аудиту Повне
найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв "Аудиторська фiрма
"Мiла-аудит" у формi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Код ЄДРПОУ
23504528
Реєстрацiйнi данi
Оболонська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя вiд
20.09.1995р. Мiсцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграда, буд.26, кв.310.
Фактичне мiсце розташування
04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграда, буд.10А, корп.2, кв.43.
Юридична особа дiє на пiдставi: _
Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських
фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги №1037 вiд 26 сiчня 2006
року, згiдно з рiшенням Аудиторської Палати України № №321/3 вiд 28.01.2016р.; _
Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (роздiл суб'єкти аудиторської
дiяльностi), згiдно з рiшенням Аудиторської Палати України; _
Реєстру аудиторiв та
суб'єктiв аудиторської дiяльностi (роздiл суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право
проводити обов'язкiв аудит фiнансової звiтностi), згiдно з рiшенням Аудиторської Палати
України; _ Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (роздiл суб'єкти
аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити аудит фiнансової звiтностi пiдприємств,
що становлять суспiльний iнтерес), згiдно з рiшенням Аудиторської Палати України; _
Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi, № 0714, видане рiшенням
Аудиторської палати України №349/4 вiд 28.09.2017р.; _
Свiдоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних
учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку, реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 370, серiя та номер Свiдоцтва: П 000370 вiд
18.03.2016р., термiн дiї свiдоцтва продовжено до 28.01.2021р. Телефон та електронна адреса
(044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com Найменування органу, який
призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення обов'язкового аудиту
Протокол
Наглядової ради №8 вiд 25.03.2019 року Дата початку проведення аудиту 19 березня 2019
року Дата закiнчення проведення аудиту 19 квiтня 2019 року Дата i номер Договору про
надання послуг з аудиту фiнансової звiтностi
Договору №36/03/19 вiд 19 березня 2019
року. Повне iм'я ключового партнеру iз завдання з аудиту фiнансової звiтностi
- Яковенко
Снєжанна Олегiвна сертифiкат №005843, серiя "А", виданий рiшенням Аудиторської палати
України №140 вiд 29 жовтня 2004 року Повне iм'я аудиторiв iз завдання з аудиту фiнансової
звiтностi:
- Сейко Свiтлана Iгорiвна, сертифiкат №006770, виданий рiшенням
Аудиторської палати України №224/2 вiд 23 грудня 2010 року- Сташенко Юлiя Вiкторiвна
Додатки _
пiдтверджений Аудитором Баланс (Звiт про фiнансовий стан) Товариства
станом на 31 грудня 2018 року; _ пiдтверджений Аудитором Звiт про фiнансовi результати
(Звiт про сукупний дохiд) Товариства за 2018 рiк; _
пiдтверджений Аудитором Звiт про
рух грошових коштiв (за прямим методом) Товариства за 2018 рiк; _ пiдтверджений
Аудитором Звiт про власний капiтал Товариства за 2018 рiк; _
пiдтвердженi Аудитором
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2018рiк; _
пiдтверджений
Аудитором Звiт керiвництва за 2018 рiк; _
пiдтвердженi Аудитором Чистi активи за
2018 рiк. Ключовий партнер
____________________С.О.Яковенко
(Сертифiкат аудитора серiя А №005843 вiд 29.10.2004р.
Рiшенням АПУ №140 вiд 29
жовтня 2004 р.) Директор аудиторської фiрми ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла -аудит"
__________________Л.М. Гавриловська
(Сертифiкат аудитора серiя А №003633 вiд
14.02.1995р.,
Рiшенням АПУ №25 вiд 14 лютого 1995 року.)
Дата видачi
аудиторського звiту: 19 квiтня 2019р.

XVI. Твердження щодо річної інформації
Голова правлiння Емiтента Шалiмов Володимир Iллiч, який здiйснює управлiнськi функцiї та
пiдписує рiчну iнформацiю емiтента, стверджує про те, що, наскiльки це йому вiдомо, рiчна

фiнансова звiтнiсть за 2018 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку,
що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв,
фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає
достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi
i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у
своїй господарськiй дiяльностi.

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

1
26.04.2018

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
02.05.2018

26.04.2018

27.04.2018

Дата
виникнення
події

Вид інформації

3
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

