
Титульний аркуш

Приватне  акцiонерне товариство "Торгово-
виробниче пiдприємство" Позняки"

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

1. Повне найменування емітента

Голова Правлiння Новицька Лiдiя Петрiвна

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

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)

за              рік2018
I. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс
6. Адреса електронної пошти

19015719
Ревуцького,12/1, Київ, 02068

(044) 3381385, (044) 3381386
pozniaky@mbk.biz.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Акціонерне товариство

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

22.04.2019

№ 14
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

8. Найменування, ідентифікаційний 
код юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи та номер 
свідоцтва про включення до Реєстру 
осіб, уповноважених надавати 
інформаційні послуги на фондовому 
ринку, особи, яка здійснює 
оприлюднення регульованої 
інформації від імені учасника 
фондового ринку

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, 
DR/00001/APA

Повідомлення розміщено на  
власному веб-сайті учасника 
фондового ринку

www.pozniaky.com.ua

(адреса сторінки)
22.04.2019

(дата)

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)

, 
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Зміст
1. Основні відомості про емітента. X

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.

5. Інформація про рейтингове агентство.

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

7. Судові справи емітента.

8. Штрафні санкції емітента.

9. Опис бізнесу. X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента 
та відсоток їх акцій (часток, паїв):
1) інформація про органи управління; X

2) інформація про посадових осіб емітента; X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх 
звільнення;
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X

2) інформація про розвиток емітента; X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, 
якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:

X

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо 
страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції 
хеджування;

X

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику 
грошових потоків;

X

4) звіт про корпоративне управління:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X

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

X

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством 
вимоги;

X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X

інформація про наглядову раду; X

інформація про виконавчий орган; X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах 
емітента;
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X

повноваження посадових осіб емітента. X
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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.

X

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).

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної 
пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
1) інформація про випуски акцій емітента; X

2) інформація про облігації емітента;

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

4) інформація про похідні цінні папери емітента;

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за 
якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру 
статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність 
отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за 
якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 
таких прав передано іншій особі.

X

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); X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X

3) інформація про зобов'язання емітента; X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

26. Інформація вчинення значних правочинів.

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 
обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність. X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента 
аудитором (аудиторською фірмою).

X

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

© SMA 190157192018 р.



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.(до звіту)
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1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
V. Інформація про посадових осіб емітента

1949

36
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», д/н, «ТВП «ПОЗНЯКИ», заступник директора магазина «Славутич», 
заступник директора Універсаму №8, заступник директора Універсаму №15, в. о. директора №15,
 директор Універсаму №15, заступник директора Універсаму №30, в. о. директора №30, директор 
Універсаму №30, голова Правління ВАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ»

9) опис:  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа винагороду в звітному році не отримувала.

Середньо-спеціальна

Новицька Лiдiя Петрiвна

Голова Правління

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

05.04.2017  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

--------------------

1966

31
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ, д/н, член Правління,заступник головного бухгалтера.

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Вища, Київський торгово-економічний інститут

Легуша Тетяна Олексіївна

Член Правління

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

05.04.2017  по 3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

--------------------
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1951

1
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
ПАТ «ТВП «Позняки», д/н, ТОВ «Крона-2» головний інженер, ТОВ «Дарна плюс» головний 
інженер, ПАТ «ТВП «Позняки» електромеханік по торг. та хол. Устаткуванню.

9) опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Середня спеціальна Технікум залізно дорожнього транспорту 
м.Москва

Юрківський Віктор Іванович

Член Правління

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

05.04.2017  на 3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

--------------------

1973

17
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», д/н, Член Правління ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», економіст 1 категорії 
Лівобережного відділення Київського регіонального управління АБ «ІНКО», економіст 1 
категорії ВАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», директор ВАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ»

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

вища

Новицький Богдан Вячеславович

Голова Наглядової ради

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

14.04.2017  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

--------------------
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1957

25
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», д/н,  Член Наглядової ради ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», директор-
адміністратор ВЦТМ ТВ «Тоніс-Ю» Голова Правління «Мегаполіс», член Наглядової ради ПАТ 
“ТВП “Позняки”

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. . 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Вища , Вища школа метрологiї та стандартизацiї, iнженер-
метролог

Строков Володимир Вiкторович

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

14.04.2017  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

--------------------

1950

26
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ, д/н, член Правління ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», заступник директора 
Міського торгового об’єднання, заступник директора Гастрономторгу Харківського району, 
заступник директора по технічній частині ХА «Універсам», заступник голови правління по 
техніці ВАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ»;

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Вища

Рогоза Володимир  Олексійович

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

14.04.2017  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):
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--------------------

1955

25
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», д/н, Голова Ревізійної комісії ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», заступник 
начальника Управління безпеки ГО АТ «Дельта Банк»

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Вища, Українська Нацiональна академiя внутрiшнiх справ, 
правознавець

Бовкун Петро Антонович

Голова Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

14.04.2017  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

--------------------

1977

19
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», д/н, Член Ревізійної комісії ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», нач. Відділу 
супроводження операцій юросіб ПАТ «Терра-банк»; заступник нач. Відділу корпоративного 
бізнесу 2 Київська філія VAB банк; спеціаліст 1 категорії відділу активно-пасивних операцій 
Філії «Відраден» АКБ «Київ»категорії відділу активно-пасивних операцій Філії «Відраден» АКБ 
«Київ».

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  

вища

Топал Сергій Анатолійович

Член Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

14.04.2017  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):
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Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
--------------------

1962

35
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», д/н, Член Наглядової ради ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», провідний 
юрисконсульт ТОВ «НАН»; провідний юрисконсульт ТОВ «Меркс груп»; провідний 
юрисконсульт ТОВ «FIM GROUP»; старший юрисконсульт Управління «Агропромснаб».

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. . 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

вища

Коваленко Віра Владиславівна

Член Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

14.04.2017  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

--------------------

1966

18
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: 
ПАТ «ТВП «Позняки», д/н, Заступник головного бухгалтера ПАТ «ТВП «Позняки»

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Вища

Легуша Тетяна Олексіївна

Головний бухгалтер

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

05.06.2013  на невизначений термін8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):
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--------------------
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником 
акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

23909055

ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А, місто Харків, 
Харкiвська область, 61000, УКРАЇНА

044 2277089
044 2277089

1374

26.01.2001

Аудиторська Палата України

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного органу,
 що видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" включена до реєстру:
№3. СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ
ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ;
№4. СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ
ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ
СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС.

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту
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Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій
України»

30370711

вул. Тропініна, 7-г,, м. Київ, Київська область, 04107, 
УКРАЇНА

(044) 591-04-00
(044) 482-52-14

д/н

Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного органу,
 що видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Акціонерне товариство

Опис: Депозитарні послуги (депозитарій). Дані щодо ліцензії не заповнюються: Депозитарій діє
згідно чинного законодавства.

Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНТАЙМ"

35893230

вул. О.Гончара, 57-Б, м.Київ, Київська область, 01054, 
УКРАЇНА

  (044) 581-65-56
(044) 581-65-57

АЕ № 263223

28.08.2013

НКЦПФР

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного органу,
 що видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: д/н

Депозитарна діяльність депозитарної установи
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Дата 
реєстрації 

випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний 

ідентифі-
каційний 

номер

Форма 
існування та 

форма випуску

Номінальна 
вартість (грн)

Кількість 
акцій (шт.)

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн)

Частка у 
статут-
ному 

капіталі 
(%)

1. Інформація про випуски акцій емітента
XI. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного 
папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105
31.05.2010 94/10/1/10 ТУ ДКЦПФР в м.Києві та 

Київській обл.
0,05 169386,003387720 100

Опис: Протягом звiтного перiоду цiннi папери були в обiгу на вторинному неорганiзованому ринку. До лiстингу будь-якої бiржi цiннi папери товариства не були включенi.

UA4000069363UA4000069363 Бездокументарні 
іменні

Акція проста 
бездокументарн
а іменна
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1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. 

грн)
Орендовані основні засоби 

(тис. грн)
Основні засоби, усього 

(тис. грн)
на початок 

періоду
на початок 

періоду
на початок 

періоду
на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

3343 3933 0 0 3343 3933
68 928 0 0 68 928
0 0 0 0 0 0

62 87 0 0 62 87
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
3473 4948 0 0 3473 4948

 Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Терміни користування основних 
засобів становить :будівля-45 років,машини та обладнання-5-10 років,інструменти та прилади-2-4 роки

 Первісна вартість основних засобів (тис.грн.): 7732,0
 Ступінь зносу основних засобів (%)36%

 Ступінь використання основних засобів (%): 96,8
 Сума нарахованого зносу (тис.грн.): 2784,0

 Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені (в описовій формі):Протягом 2018 р. проведено капітальний 
ремонт окремих приміщень,придбано систему відео спостереження,нові комп’ютери та інструменти для проведення 
ремонтних робіт

 Інформація про всі обмеження на використання майна емітента (в описовій формі): Обмежень на використання майна
 емітента не має

 Інформація про основні придбання або відчуження активів за 5 років: немає

1.Виробничого призначення:
  будівлі та споруди
  машини та обладнання
  транспортні засоби

  інші
2.Невиробничого призначення: 
  будівлі та споруди
  машини та обладнання
  транспортні засоби

  інші
Усього

3473 4948 0 0 3473 4948

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки
0 0 0 0 0 0  інвестиційна нерухомість
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
Статутний капітал (тис. грн)

8290
169

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 
звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 
періоду становить 8121 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 8121 тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить 5925 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 5925 
тис.грн. 
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 169

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

6094
169
169
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата 
погашення

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

0
0

Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X
X

X
X

X
X

0

0

за векселями (всього)

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним видом):

X

X

X

X

X

X

813
0

638
1451

Податкові зобов’язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

0Кредити банку
у тому числі:

X
 

X X
   

0за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому числі
 за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом):

X X X

Опис: Кредитами банкiв Товариство не користується, iнвестицiй протягом звiтного перiоду не надходило.
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Дата 
виникнення

 події

Дата оприлюднення 
Повідомлення (Повідомлення 

про інформацію) у 
загальнодоступній 

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

Вид інформації

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

1 2 3
26.04.2018 26.04.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів
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IV. Інформація про органи управління
Орган управління Структура Персональний склад

Загальні збори акціонерів Загальні збори акціонерів - вищий орган 
Товариства

3475 акціонерів

Наглядова Рада Голова Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради

Новицький Богдан Вячеславович- Голова 
Наглядової ради
Строков Володимир Вiкторович- Член 
Наглядової ради
Рогоза Володимир  Олексійович- Член 
Наглядової ради
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Правління Товариства Голова Правління
Член Правління
Член Правління

Новицька Лiдiя Петрiвна-Голова Правління
Легуша Тетяна Олексіївна- Член Правління
Юрківський Віктор Іванович - Член Правління

Ревізійна комісія 
Товариства

Голова Ревізійної комісії
Член Ревізійної комісії
Член Ревізійної комісії

Бовкун Петро Антонович-Голова Ревізійної 
комісії
Топал Сергій Анатолійович- Член Ревізійної 
комісії
Коваленко Віра Владиславівна- Член Ревізійної 
комісії
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Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 

юридичної особи

Кількість
 акцій 
(шт.)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

прості 
іменні

привілейо-
вані іменні

Кількість за типами акційПосада
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

2 4 5 6 71 3

Новицька Лiдiя Петрiвна
1529787 45,15683 1529787 0Голова Правління фізична особа

Новицький Богдан 
Вячеславович

570459 16,839 570459 0Член Правління фізична особа

Рогоза Володимир 
Олексiйович

136115 4,01789 136115 0Член Правління фізична особа

Бовкун Петро 
Антонович

210 0,00619 210 0Голова Ревізійної 
комісії

фізична особа
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2 4 5 6 71 3

Топал Сергій 
Анатолійович

210 0,0062 210 0Член Ревізійної 
комісії

фізична особа

Строков Володимир 
Вiкторович

210 0,00619 210 0Голова Наглядової 
ради

фізична особа

Усього: 2236991 66,0323 2236991 0
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

Вiрогiдними перспективами подальшого розвитку емiтента є розширення асортименту товарiв та послуг, 
що пропонуються Товариством до реалiзацiї, а також пiдвищення їх якостi з метою задоволення потреб 
якнайширшого спектру потенцiйних замовникiв (контрагентiв). Позицiонуючи себе як пiдприємство, що 
веде прозорий бiзнес, АТ  прагне надавати своїм клiєнтам лише високоякiсну продукцію та послуги. За 
результатами здійснення Товариством зазначених заходiв у подальшому планується збiльшити долю 
присутностi на ринку повiдношенню до конкурентiв

інформацiя про:  схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або  
ризику грошових потоків відсутня.

Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.

Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння. 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".

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

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

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

Товариство створене з метою отримання прибутку вiд господарської дiяльностi, що спрямоване на 
поновлення ринку товарами та послугами для максимального задоволення потреб населення та реалiзацiї 
на пiдставi отриманих прибуткiв соцiальних та економiчних iнтересiв акцiонерiв та членiв трудового 
колективу. Предметом дiяльностi товариства є роботи та послуги, що визначенi в п.3.2.1 Статуту ПрАТ. 
Основним видом дiяльностi товариства є роздрiбна торгiвля продовольчими та непродовольчими 
товарами. Основними клiєнтами (споживачами) акцiонерного товариства є населення Харкiвського 
масиву м.Києва. Основною сферою дiяльностi пiдприємства є реалiзацiя продуктiв харчування. Населення
 району витрачає на продукти харчування бiльшу частину своїх грошових доходiв. Свiдоцтвом цьому є 
прiоритетнiсть продуктiв харчування в особистому споживання, низька купiвельна спроможнiсть 
абсолютної бiльшостi населення. Рiвень платоспроможностi попиту на товари товариства низький у 
зв'язку з тим, що в основному на Харкiвському масивi м.Києва проживають люди з середнiм та нижче 
середнього рiвнем доходiв на душу населення. Крiм того, близкiсть продовольчого ринку з бiльш 
низькими цiнами призводить до зменшення попиту на продукцiю ПАТ "ТВП "Позняки".

2. Інформація про розвиток емітента

АТ 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 відсутня.

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

Інформацiя 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 відсутня.

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, 
у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 
використовуються операції хеджування

4. Звіт про корпоративне управління:
1) Посилання на:
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Товариство у своїй дiяльностi застосовує Принципи корпоративного управлiння, якi затверджено 
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Принципи корпоративного управлiння, що 
застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом 
Товариства, який розмiщений за посиланням на власному веб-сайтi. Практики корпоративного управлiння,
 що застосовується понад визначенi законодавством України вимоги немає.

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння. 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.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

26.04.2018

97,25

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
   1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
    2.Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.

    3.Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
    4.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік.
    5.Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
    6.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
    7.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
    8.Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
    9.Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
    10.Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
   11. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
 формувань.

    12.Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства 
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного 
товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», «Про Правління Приватного акціонерного 
товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», Кодексу корпоративного управління 
Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».

    13. Про прийняття рішень про попереднє схвалення укладення Товариством значних та інших правочинів.

Результати розгляду питань порядку денного:
 1. З першого питання порядку денного («Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства») – слухали Голову Зборів 
– Могуленка Віктора Олеговича, який запропонував обрати лічильну комісію Зборів.
 На голосування поставлений наступний проект рішення:.
1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:
голова комісії – Каланчук Сергій Васильович;
член комісії – Давиденко Ігор Володимирович;
член комісії – Могуленко Віктор Олегович.
 Голосували:
«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 2 237 806 (два мільйони двісті тридцять сім тисяч вісімсот шість) голосів, 
що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.
«ПРОТИ» подані 0  бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, 
зареєстрованих для голосування на загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» подані 0  бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, 
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зареєстрованих для голосування на загальних зборах.
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від 
кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 
0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.
По першому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства
 та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» 
вирішили:
1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:
голова комісії – Каланчук Сергій Васильович;
член комісії – Давиденко Ігор Володимирович;
член комісії – Могуленко Віктор Олегович.
Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії (Додаток №15).
 2. З другого питання порядку денного («Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.») – слухали Голову 
Зборів – Могуленка Віктора Олеговича, який повідомив про необхідність обрання голови та секретаря Зборів.
 На голосування поставлений наступний проект рішення:
 2.1. Обрати Головою Зборів Товариства - Могуленка Віктора Олеговича.
 2.2. Обрати секретарем Зборів Товариства - Каланчука Сергія Васильовича.
 Голосували:
«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 2 237 806 (два мільйони двісті тридцять сім тисяч вісімсот шість) голосів, 
що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.
«ПРОТИ» подані 0  бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, 
зареєстрованих для голосування на загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» подані 0  бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, 
зареєстрованих для голосування на загальних зборах.
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від 
кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 
0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.
По другому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» 
вирішили:
2.1. Обрати Головою Зборів Товариства - Могуленка Віктора Олеговича.
2.2. Обрати секретарем Зборів Товариства - Каланчука Сергія Васильовича.
Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії (Додаток №16).
 3. З третього питання порядку денного («Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.») – 
слухали Голову Зборів – Могуленка Віктора Олеговича, який запропонував затвердити порядок прийняття рішень з 
питань порядку проведення Зборів.
 На голосування поставлений проект рішення, підготовлений Наглядовою радою:
 3.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:
 - згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не 
включених до порядку денного;
 - рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
 - встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:
 - по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати 
відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли та провести голосування;
 - провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2 та останнього питання порядку денного та заслухати попередні 
підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного;
 - остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду 
останнього питання порядку денного;
 - доповідь по питанням порядку денного Зборів  - до 10 хв.;
 - виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.
Голосували:
«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 2 237 806 (два мільйони двісті тридцять сім тисяч вісімсот шість) голосів, 
що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.
«ПРОТИ» подані 0  бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, 
зареєстрованих для голосування на загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» подані 0  бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, 
зареєстрованих для голосування на загальних зборах.
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від 
кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 
0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.
По третьому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні 
товариства» вирішили:
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3.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:
- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не 
включених до порядку денного;
- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:
- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати 
відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли та провести голосування;
- провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2 та останнього питання порядку денного та заслухати попередні 
підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного;
- остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду 
останнього питання порядку денного;
- доповідь по питанням порядку денного Зборів  - до 10 хв.;
- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.
Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії (Додаток №17).
 4. З четвертого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.») – слухали Голову Правління Новицьку 
Лідію Петрівну, яка доповіла про результати своєї роботи за рік.
 На голосування поставлений наступний проект рішення:
 4.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, що 
додається (Додаток №4).
 Голосували:
«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 2 237 806 (два мільйони двісті тридцять сім тисяч вісімсот шість) голосів, 
що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.
«ПРОТИ» подані 0  бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, 
зареєстрованих для голосування на загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» подані 0  бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, 
зареєстрованих для голосування на загальних зборах.
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від 
кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 
0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.
По четвертому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах 
Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні 
товариства» вирішили:
4.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, що 
додається (Додаток №4).
Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії (Додаток №18).
 5. З п’ятого питання порядку денного («Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.») – 
слухали Голову Правління Новицьку Лідію Петрівну, яка доповіла про основні плани Товариства на 2018 рік.
 На голосування поставлений наступний проект рішення:
 5.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік у редакції, що додається (Додаток №5).
 Голосували:
«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 2 237 806 (два мільйони двісті тридцять сім тисяч вісімсот шість) голосів, 
що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.
«ПРОТИ» подані 0  бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, 
зареєстрованих для голосування на загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» подані 0  бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, 
зареєстрованих для голосування на загальних зборах.
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від 
кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 
0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.
По п’ятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» 
вирішили:
5.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік у редакції, що додається (Додаток №5).
Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії (Додаток №19).
 6. З шостого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
Товариства за 2017 рік.») – слухали Голову Наглядової ради Строкова Володимира Вікторовича, який доповів про 
проведену Наглядовою радою роботу, розповів про ті питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради у 
2017 році.
 На голосування поставлений наступний проект рішення:
 6.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, що додається (Додаток №6).
 Голосували:
«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 2 237 806 (два мільйони двісті тридцять сім тисяч вісімсот шість) голосів, 
що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.
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«ПРОТИ» подані 0  бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, 
зареєстрованих для голосування на загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» подані 0  бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, 
зареєстрованих для голосування на загальних зборах.
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від 
кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 
0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.
По шостому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» 
вирішили:
6.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, що додається (Додаток №6).
Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії (Додаток №20).
 7. З сьомого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
Товариства за 2017 рік.») – слухали Бовкуна Петра Антоновича, який доповів про проведену Ревізійною комісією 
роботу.
 На голосування поставлений наступний проект рішення:
 7.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, що додається (Додаток №7).
 Голосували:
«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 2 237 806 (два мільйони двісті тридцять сім тисяч вісімсот шість) голосів, 
що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.
«ПРОТИ» подані 0  бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, 
зареєстрованих для голосування на загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» подані 0  бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, 
зареєстрованих для голосування на загальних зборах.
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від 
кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 
0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.
По сьомому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» 
вирішили:
7.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, що додається (Додаток №7).
Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії (Додаток №21).
 8. З восьмого питання порядку денного («Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.») – слухали 
Головного бухгалтера Легушу Тетяну Олексіївну, яка доповіла, що фінансова звітність Товариства складена на 
підставі достовірних облікових даних та об’єктивно відображає фактичний фінансовий стан за 2017 рік.
 На голосування поставлений наступний проект рішення:
 8.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, що додається (Додаток №8).
 Голосували:
«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 2 237 806 (два мільйони двісті тридцять сім тисяч вісімсот шість) голосів, 
що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.
«ПРОТИ» подані 0  бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, 
зареєстрованих для голосування на загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» подані 0  бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, 
зареєстрованих для голосування на загальних зборах.
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від 
кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 
0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.
По восьмому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах 
Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні 
товариства» вирішили:
8.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, що додається (Додаток №8).
Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії (Додаток №22).
 9. З дев’ятого питання порядку денного («Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.») – слухали 
Головного бухгалтера Легушу Тетяну Олексіївну, яка доповіла, що за результатами звичайної господарської 
діяльності Товариства у 2017 році отримано прибуток у розмірі 228 тис.грн. та запропонувала залишити його у 
розпорядженні Товариства.
 На голосування поставлений наступний проект рішення:
 9.1. Залишити у розпорядженні Товариства чистий прибуток у розмірі 228 тис. грн.
 Голосували:
«ЗА» подані 6 бюлетенів, в яких визначено 2 237 596 (два мільйони двісті тридцять сім тисяч п’ятсот дев’яносто 
шість) голосів, що складає 99,991% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.
«ПРОТИ» поданий 1 бюлетень, в якому визначено 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009 % від кількості 
голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.
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«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, 
зареєстрованих для голосування в Зборах.
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від 
кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 
0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.
По дев’ятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах 
Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні 
товариства» вирішили:
9.1. Залишити у розпорядженні Товариства чистий прибуток у розмірі 228 тис. грн.
Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії (Додаток №23).
 10. З десятого питання порядку денного («Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій
 редакції.») – слухали Голову Зборів Могуленко Віктора Олеговича, який повідомив акціонерів про необхідність 
приведення статуту Товариства у відповідність до змін до Закону України «Про акціонерні товариства» і 
запропонувала викласти статут Товариства у новій редакції.
 На голосування поставлений наступний проект рішення:
 10.1. З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства зміни та доповнення 
до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», у редакції що 
додається.
 10.2. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».
 Голосували:
«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 2 237 806 (два мільйони двісті тридцять сім тисяч вісімсот шість) голосів, 
що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.
«ПРОТИ» подані 0  бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, 
зареєстрованих для голосування на загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» подані 0  бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, 
зареєстрованих для голосування на загальних зборах.
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від 
кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 
0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.
По десятому питанню порядку денного більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, згідно зі ст.42 Закону України «Про 
акціонерні товариства» вирішили:
10.1. З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства зміни та доповнення 
до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», у редакції що 
додається.
10.2. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».
Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії (Додаток №24).
 11. З одинадцятого питання порядку денного («Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.») – слухали Голову Зборів Могуленка Віктора Олеговича, 
який повідомив акціонерів про необхідність внесення змін до даних ЄДР інформації щодо нової редакції статуту 
Товариств.
 На голосування поставлений наступний проект рішення:
 11.1. Доручити Голові Правління Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов’язаних з реєстрацію нової редакції статуту Товариства та 
зміною найменування Товариства.
 Голосували:
«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 2 237 806 (два мільйони двісті тридцять сім тисяч вісімсот шість) голосів, 
що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.
«ПРОТИ» подані 0  бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, 
зареєстрованих для голосування на загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» подані 0  бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, 
зареєстрованих для голосування на загальних зборах.
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від 
кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 
0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.
По одинадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах 
Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні 
товариства» вирішили:
11.1. Доручити Голові Правління Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
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осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов’язаних з реєстрацію нової редакції статуту Товариства та 
зміною найменування Товариства.
Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії (Додаток №25).
 12. З дванадцятого питання порядку денного («Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів 
Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», «Про Наглядову 
раду Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», «Про 
Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», 
«Про Правління Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».») 
– слухали Голову Зборів Могуленка Віктора Олеговича, який повідомив акціонерів необхідність приведення 
внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства. У зв’язку з чим запропонувала 
затвердити внутрішні положення у новій редакції.
 На голосування поставлений наступний проект рішення:
 12.1. Затвердити Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», що додається.
 12.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», що додається.
 12.3. Затвердити Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», що додається.
 12.4. Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», що додається.
 Голосували:
«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 2 237 806 (два мільйони двісті тридцять сім тисяч вісімсот шість) голосів, 
що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.
«ПРОТИ» подані 0  бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, 
зареєстрованих для голосування на загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» подані 0  бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, 
зареєстрованих для голосування на загальних зборах.
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від 
кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 
0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.
По дванадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах 
Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні 
товариства» вирішили:
12.1. Затвердити Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», що додається.
12.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», що додається.
12.3. Затвердити Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», що додається.
12.4. Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», що додається.
Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії (Додаток №26).
 13. З тридцятого питання порядку денного («Про прийняття рішень про попереднє схвалення укладення Товариством
 значних та інших правочинів.») – слухали Голову Зборів Могуленка Віктора Олеговича, який повідомив акціонерів 
про необхідність надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
 На голосування поставлений наступний проект рішення:
 13.1. Попередньо схвалити укладання Товариством протягом не більш як одного року з моменту прийняття цього 
рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25% 
вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та гранична сукупна 
вартість яких не може перевищувати 7 000 000,00 грн. (сім мільйонів гривень), та які відповідають наступним 
критеріям:
 - отримання Товариством кредитів, позик;
 - придбання та продаж Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб 
виробництва та/або діяльності Товариства, в тому числі замовлення ремонтних та монтажних робіт, оформлення 
правовстановлюючих документів на об’єкти рухомого та нерухомого майна Товариства, та що 
продаються/придбаваються Товариством.
 Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки, підписувати дані договори, 
додатки, додаткові угоди, специфікації, інші необхідні документи, тощо до даних договорів та вчиняти інші необхідні
 дії.
 Голосували:
«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 2 237 806 (два мільйони двісті тридцять сім тисяч вісімсот шість) голосів, 
що складає 97,25% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0 % від кількості голосів, 
зареєстрованих для голосування в Зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, 
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X

Данi вiдсутнi.

X

Данi вiдсутнi.

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

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери

Інше (зазначити)

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

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками

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

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше (зазначити)

  Так  Ні

X

 Так  Ні 
X
X

 Так  Ні 
X

X

Депозитарна установа X

зареєстрованих для голосування в Зборах.
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від 
кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 
0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.
По тринадцятому питанню порядку денного більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, 
згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:
13.1. Попередньо схвалити укладання Товариством протягом не більш як одного року з моменту прийняття цього 
рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25% 
вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та гранична сукупна 
вартість яких не може перевищувати 7 000 000,00 грн. (сім мільйонів гривень), та які відповідають наступним 
критеріям:
- отримання Товариством кредитів, позик;
- придбання та продаж Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб 
виробництва та/або діяльності Товариства, в тому числі замовлення ремонтних та монтажних робіт, оформлення 
правовстановлюючих документів на об’єкти рухомого та нерухомого майна Товариства, та що 
продаються/придбаваються Товариством.
Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки, підписувати дані договори, 
додатки, додаткові угоди, специфікації, інші необхідні документи, тощо до даних договорів та вчиняти інші необхідні
 дії.
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Данi вiдсутнi.

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Реорганізація

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

Інше (зазначити)

 Так  Ні 
X

X
X
X
X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

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

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Наглядова рада

Ревізійна комісія (ревізор)

 Так  Ні 
X

X
Виконавчий орган X

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
д/н

д/нІнше (зазначити)

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
д/н

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що 
здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним 
законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада 
обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради 
входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової 
ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради 
Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного 
складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.
Станом на дату складання цього Звіту до складу наглядової ради входять:
Голова наглядової ради - Новицький Богдан В'ячеславович обраний членом наглядової ради Загальними 
зборами акціонерів 14 квітня 2017 року (Протокол  загальних  зборів  акціонерів    від  14.04.2017р.) 
терміном на 3 роки, Головою наглядової ради обраний членами наглядової ради на їхньому засіданні 14 
квітня 2017 р.(протокол Наглядової ради  від 14.04.2017р.).

Член наглядової ради  - Строков Володимир Вікторович – обраний членом наглядової ради Загальними 
зборами акціонерів 14 квітня 2017 року (Протокол  загальних  зборів  акціонерів    від  14.04.2017р.) 
терміном на 3 роки, є акціонером.
Член Наглядової ради - Рогоза Володимир Олексійович – обраний членом наглядової ради Загальними 

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
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зборами акціонерів 14 квітня 2017 року (Протокол  загальних  зборів  акціонерів    від  14.04.2017р.) 
терміном на 3 роки, є акціонером.
Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, ПРАВЛІННЯ є колегіальним виконавчим органом 
Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Голова та члени правління 
обираються наглядовою радою терміном на 3 роки. Правління складається з 3 членів: Голови правління та
 2 членів правління.
Станом на дату складання цього Звіту до складу правління входять:
Голова правління Новицька Лідія Петрівна, обрана на посаду 05.04.2017р. (протокол Наглядової ради  від 
05.04.2017р.) терміном на 3 роки;
Член правління Легуша Тетяна Олексіївна, обрана - 05.04.2017р. (протокол Наглядової Ради від 
05.04.2017р .) терміном на 3 роки;

  Член   правлінняЮрківський Віктор Іванович, обраний -05.04.2017р . (ротокол Наглядової ради  від 
05.04.2017р.)  терміном на 3 роки;
Комітетів правління не створено.

3
0
0

Склад наглядової ради (за наявності)

Членів наглядової ради - акціонерів
Членів наглядової ради - представників акціонерів
Членів наглядової ради - незалежних директорів

З питань аудиту
З питань призначень
З винагород

Кількість 
осіб

 

X
X
X

д/нІнше (зазначити)

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, 
а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради
д/н

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
 Так Ні

д/н

Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член

Так Ні
Новицький Богдан В'ячеславович Голова наглядової ради X

Опис: Голова наглядової ради - Новицький Богдан В'ячеславович обраний членом наглядової ради Загальними 
зборами акціонерів 14 квітня 2017 року (Протокол  загальних  зборів  акціонерів    від  14.04.2017р.) терміном на 3 
роки, Головою наглядової ради обраний членами наглядової ради на їхньому засіданні 14 квітня 2017 р.(протокол 
Наглядової ради  від 14.04.2017р.).
Строков Володимир Вікторович Член наглядової ради X

Опис: Член наглядової ради  - Строков Володимир Вікторович – обраний членом наглядової ради Загальними 
зборами акціонерів 14 квітня 2017 року (Протокол  загальних  зборів  акціонерів    від  14.04.2017р.) терміном на 3 
роки, є акціонером.
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X
X
X
X

д/н

X

д/н

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (зазначити)

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

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 
нового члена
Інше (зазначити)

 Так Ні

X
X

 Так Ні
X

X

X

Чи проводилися засідання наглядової ради?
  Загальний опис прийнятих на них рішень: Дата засіданняКворумЗагальний опис прийнятих рішень

  22.01.2018 100%Результат роботи Товариства за 4кв. 2017р. визнано задовільним
  22.01.2018100%Результат фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік визнати задовільним
  01.03.2018 100%Обрати аудитором – ПП «Аудиторську компанію «Рейтинг-аудит» та укласти з нею договір 
  07.03.2018 100%Надати повноваження Голові правління Новицькій Л.П. на підписання угоди

    12.03.2018 100%Затвердити порядок денний ЗЗА, визначити дату складання переліку, згідно якого надсилаються 
повідомлення про ЗЗА. Визначити дату складання переліку, акціонерів, що мають право на участь в ЗЗА. 
Затвердження проектів рішень ЗЗА, тексту повідомлення. Призначення реєстраційної комісії ЗЗА. Про тимчасову 
лічильну комісію. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетня  та кумулятивного бюлетня  для 
голосування на ЗЗА.

  10.04.2018100%Затвердити порядок денний ЗЗА скликаних на 26.04.2018 р. Затвердити проекти рішень по питанням 
порядку денного. Затвердити форму і текст бюлетню для голосування на ЗЗА.

  23.04.2018100%Результат роботи Товариства за 1кв. 2018 р.  визнано задовільним
  14.05.2018100%Надати частину щорічної відпустки Голови правління Новицькій Л.П.
  07.06.2018100%Надати повноваження Голові правління Новицькій Л.П. на підписання угоди
  20.07.2018100%Результат роботи Товариства за 2 кв. 2018 р.  визнано задовільним
  06.08.2018100%Надати щорічну відпустку Голові правління Новицькій Л.П.
  22.10.2018100%Результат роботи Товариства за 9 міс. 2018 р.  визнано задовільним
  30.10.2018100%Провести річну інвентарізацію ОЗ, матеріалів та списати їх
  07.11.2018100%Провести технічне обстеження, оцінку технічного стану частини підвалу. Провести капітальний 

ремонт частини підвалу та віднести суму оплат до витрат, пов'язаних з господарською діяльністю підприємства

Рогоза Володимир Олексійович Член Наглядової ради X

Опис: Член Наглядової ради - Рогоза Володимир Олексійович – обраний членом наглядової ради Загальними зборами
 акціонерів 14 квітня 2017 року (Протокол  загальних  зборів  акціонерів    від  14.04.2017р.) терміном на 3 роки, є 
акціонером.
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X

Винагороду отримує Голова Наглядової  Ради.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (зазначити)

 Так Ні

X
X
X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки

Голова правління  - Новицька Лідія Петрівна,
Член правління  - Легуша Тетяна Олексіївна, 

 Член   правління -  Юрківський Віктор Іванович,

До виключної компетенції Правління належить: 
 1)колегіальне вирішення питань щодо фінансово-

господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, 
передбачених цим Статутом; 

 2)розробка та затвердження поточних планів фінансово-
економічної та виробничої діяльності і оперативних завдань 
Товариства та забезпечення їх реалізації;
3)прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова
 вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого 
правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів 
за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

 4)затвердження організаційної структури Товариства, 
внесення змін до організаційної структури Товариства; 

 5) затвердження правил процедур та інших внутрішніх 
нормативних документів Товариства, внесення змін до цих 
документів, крім тих, затвердження яких віднесено до 
компетенції Загальних зборів та Наглядової ради; 

 6) повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до 
Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою 
про прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу 
Товариства;

 7) надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість та у вчиненні яких 
заінтересоване Товариство;

 8) надання акціонеру (акціонерам), який (які) є власником 
(власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, і 
який (і) направив (ли) запит про проведення аудиторської 
перевірки діяльності Товариства, відповідь з інформацією 
щодо дати початку аудиторської перевірки;

 9) надання аудитору завірених копій всіх документів за 
запитом аудитора, у разі проведення аудиту Товариства за 
заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником 
(власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства;

 10) прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі 
стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо 
керівників філій та представництв, визначення умов оплати 
праці керівників філій та представництв Товариства;

 11) затвердження штатного розкладу (розпису), умов оплати 
праці працівників Товариства, крім посадових осіб органів 
Товариства; 

 12)затвердження від імені Товариства передавальних актів 
(балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів 
(балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх 
підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та 
частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких 
володіє Товариство;

 13)прийняття рішень з інших питань, що пов’язані з 
діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, 
передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх 
підприємств; 
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так, створено ревізійну 
комісію

4

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

3

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

 14) складання квартальних звітів Товариства та надання їх на
 розгляд Наглядовій раді, складання річних звітів Товариства
 та річних звітів Правління та надання їх на розгляд 
Загальним зборам; 

 15)розробка та подання на розгляд трудового колективу 
Товариства проекту колективного договору, забезпечення 
виконання Товариством обов’язків, взятих на себе згідно з 
умовами колективного договору;

 16)організація ведення бухгалтерського обліку та звітності 
Товариства, організація документообігу як в самому 
Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та
 фізичними особами;

 17)вирішення інших питань, що пов’язані з управлінням 
поточною діяльністю Товариства і віднесені до компетенції 
Правління чинним законодавством, цим Статутом чи 
внутрішніми документами Товариства, а також питань, які 
не входять в сферу компетенції Наглядової ради та 
Загальних зборів. 
 Питання, що належать до виключної компетенції Правління,
 не можуть бути передані на одноособовий розгляд голови 
Правління.

Опис: Голова правління Новицька Лідія Петрівна, обрана на посаду 05.04.2017р. (протокол Наглядової ради  від 
05.04.2017р.) терміном на 3 роки;
Член правління Легуша Тетяна Олексіївна, обрана - 05.04.2017р. (протокол Наглядової Ради від 05.04.2017р .) 
терміном на 3 роки;

  Член   правлінняЮрківський Віктор Іванович, обраний -05.04.2017р . (ротокол Наглядової ради  від 05.04.2017р.)  
терміном на 3 роки;

Протягом 2018 року відбулися засідання правління:

Дата засідання Кворум       Загальний опис прийнятих рішень
  .

    19.02.2018  100% Про надання матеріальної допомоги Легуші Т.О.
  10.01.2018  100%Визнати задовільною роботу товариства за грудень 2017р.
  31.01.2018100%Преміювання працівників за виробничі досягнення
  19.01.2018100%Визнати задовільною роботу товариства за  4 кв. 2017р.
  07.02.2018  100%Не застосовувати коригування фінансового результату до оподаткування минулих звітних років

  21.02.2018100%Визнати задовільною роботу товариства за січень 2018р.
  02.03.2018100%Преміювання працівників за виробничі досягнення
  20.03.2018100%Визнати задовільною роботу товариства за лютий 2018р.
  12.04.2018100%Преміювання працівників за виробничі досягнення
  20.04.2018100%Визнати задовільною роботу товариства за березень 2018р.
  23.04.2018100%Визнати задовільною роботу товариства за 1-й  кв. 2018р.
  17.05.2018100%Преміювання працівників за виробничі досягнення
  18.05.2018100%Визнати задовільною роботу товариства за квітень 2018р.
  19.06.2018100%Визнати задовільною роботу товариства за травень 2018р.
  02.07.2018100%Преміювання працівників за виробничі досягнення
  20.07.2018100%Визнати задовільною роботу товариства за червень 2018р.
  24.07.2018100%Преміювання працівників за виробничі досягнення
  20.08.2018100%Визнати задовільною роботу товариства за липень 2018р.
  21.09.2018100%Визнати задовільною роботу товариства за серпень 2018р.
  19.10.2018100%Визнати задовільною роботу товариства за вересень 2018р.
  19.11.2018100%Визнати задовільною роботу товариства за жовтень 2018р.
  10.12.2018100%Про виділення коштів на придбання Новорічних подарунків для працівників, що мають дітей до 14 р.
  19.12.2018100%Визнати задовільною роботу товариства за листопад 2018 р.
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ні
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ні
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ні
ні

ні

ні

ні

так

ні

так

ні
ні

ні
ні

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

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий 
орган

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 

органу

 

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)
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)

X
X
X

X

Також iснує Положення про порядок розроблення i прийняття внутрiшнiх нормативних 
актiв ПАТ "ТВП "Позняки".

Які документи передбачені 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 (зазначити)

 Так Ні

X

X
X
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так

ні

так

так
так

ні

так

ні

так

ні
ні

ні

так

ні

так

так
так

так

так

так

так

так
так

ні

так

так

так

так
так

ні

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

розповсюджується 
на загальних 

зборах

Інформація 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних Національної 

комісії з цінних 
паперів та фондового 

ринку про ринок 
цінних паперів або 

через особу, яка 
провадить діяльність 

з оприлюднення 
регульованої 

інформації від імені 
учасників фондового 

ринку

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному

 товаристві

Копії 
документів 

надаються на
 запит 

акціонера

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства

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

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства

так

X

X
X

д/н

X
X

д/н

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності? (так/ні)
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

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

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (зазначити)

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

З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів
Інше (зазначити)

 Так Ні
X
X

X

 Так Ні
X

 Так Ні

X
X
X
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6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
Повне найменування юридичної особи - 

власника (власників) або прізвище, ім'я, по 
батькові (за наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань 

(для юридичної особи - резидента), код/номер з 
торговельного, банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого 
органу влади іноземної держави про реєстрацію 

юридичної особи (для юридичної особи - 
нерезидента)

Розмір частки 
акціонера 

(власника) (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу)

№
з/п

Новицька Лiдiя Петрiвна 45,156831

Новицький Богдан Вячеславович 16,8392

Згідно з п.11.1 Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, голова та 
члени правління, ревізійна комісія Товариства.
Відповідно до п.9.3.8. та 9.3.14 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 
членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени 
наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рішення щодо 
обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, 
які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю 
голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати 
голову наглядової ради.
Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної 
компетенції загальних збрів акціонерів (п.9.3.34 Статуту). Відповідно до п.9.3.36 Статуту, без рішення 
загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 
2) в разі неможливості виконання обов’язків члена наглядової ради за станом здоров’я; 
3) в разі набрання законної сили вироком чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що 
виключає можливість виконання обов’язків члена наглядової ради; 
4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 
5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена наглядової ради, який є 
представником акціонера.
Відповідно до п.9.4.3 Статуту, Голова та члени правління обираються наглядовою радою терміном на 3 
роки. Правління складається з 3 членів: Голови правління та 2 членів правління. Припинення повноважень
 голови та членів правління є виключною компетенцією наглядової ради (п.9.4.5 Статуту).
Відповідно до п.9.5.1. Статуту, Ревізійна комісія обирається загальними зборами акціонерів простою 
більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій, строком на 3 роки. Відповідно до п.9.5.37 Статуту, повноваження 
ревізійної комісії припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

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 (Положення про наглядову раду, п.9.3.6 Статуту):
Члени наглядової ради мають право:

 1)отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх 
функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх 
підприємств Товариства;

9) Повноваження посадових осіб емітента
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 2)вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства;
 3)надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;
 4)отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової 

ради.
Голова наглядової ради має право здійснювати наступні повноваження:

 1)представляти інтереси Товариства у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами 
без громадянства, Товариствами, підприємствами, установами та організаціями, державними та 
недержавними органами та будь-якими іншими суб'єктами;

 2)відкривати і закривати рахунки в банківських установах, розпоряджатися майном та коштами 
Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та чинним законодавством;

 3)без обмежень (крім визначених законодавством та Статутом) укладати угоди (договори, контракти та 
додаткові угоди до них), в т.ч. підписувати документи про вчинення значних правочинів, рішення щодо 
надання згоди на вчинення яких прийнято в установленому законодавством та Статутом порядку, 
забезпечувати участь Товариства в інших цивільно- правових відносинах, підписувати фінансові, платіжні
 та звітні документи;

 4)приймати рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх 
предметом, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
Товариства, а також підписувати договори щодо вчинення таких правочинів;

 5)делегувати повноваження з представництва Товариства та підписання фінансових, платіжних, звітних та
 інших документів.
Зазначені дії Голова наглядової ради може здійснювати незалежно від правління та Голови правління 
Товариства.
Голова наглядової ради також:

 1)організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого 
наглядовою радою;

 2)скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує 
ведення протоколів засідань наглядової ради;

 3)відкриває загальні збори;
 4)організовує обрання секретаря загальних зборів;
 5)готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний 

стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
 6)підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
 7)підписує від імені Товариства трудові договори (контракти) з головою та членами правління 

Товариства;
 8)підписує від імені Товариства цивільно-правові або трудові договори (контракти) з ревізійною комісією 

Товариства.

ПРАВЛІННЯ (п.9.4.8, Статуту):
Члени правління мають право:

 1)отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх 
функцій;

 2)в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної 
діяльності Товариства;

 3)вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні 
правління Товариства;

 4)ініціювати скликання засідання правління Товариства;
 5)надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства;
 6)вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;
 7)отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється

 наглядовою радою Товариства.
Голова правління без довіреності діє від імені Товариства відповідно до рішень правління, в т.ч.: вчиняти 
правочини від імені Товариства; керувати роботою правління; організовувати ведення протоколів засідань
 правління; вести від імені Товариства листування; видавати довіреності на здійснення певних дій від 
імені Товариства; відкривати у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства; 
підписувати всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання 
відповідного органу;
видавати та підписувати накази та розпорядження, що є обов’язковими для виконання всіма працівниками
 Товариства; представляти інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, 
підприємствами, установами та організаціями. Голова правління має право першого підпису під 
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фінансовими та іншими документами Товариства.
РЕВІЗІЙНА комісія :
Ревізійна комісія має право (п.9.5.15 Статуту):
 -витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства;
 -вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів;
 -вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;
 -бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом 

дорадчого голосу, в разі коли він не є акціонером;
 -вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до ії компетенції ;
 -здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством.

Думка аудитора 

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, 
Міжнародних  стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 
послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), 
затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8  , 
Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року «Про затвердження Рекомендацій з 
аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему «Нові вимоги до 
аудиторського звіту» (частина 2 питання 2.3.2)  та  з урахуванням  інших нормативних актів, що 
регулюють діяльність учасників Фондового ринку. 
Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ТВП "ПОЗНЯКИ" 
складеного на 31 грудня 2018 року за 2018 рік, а саме:
 •щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "ТВП "ПОЗНЯКИ" з організації 

корпоративного управління ;
 •щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
 •щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "ТВП 

"ПОЗНЯКИ" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
 •щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого 

органу   ПрАТ "ТВП "ПОЗНЯКИ",  їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис 
прийнятих на них рішеннях.
                  Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище  вказаних питань.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки . На нашу думку 
інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління  ПрАТ "ТВП "ПОЗНЯКИ" щодо таких питань, 
як:
 -щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
 -щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; 
 -щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 

загальних зборах емітента;
 -щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
 -щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно 
вимог ч. 3 статті 40 статті 401Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від від 23.02.2006 № 
3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів 
ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "ТВП "ПОЗНЯКИ" не дотримався  
в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 401Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного 
управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.
Основні відомості про аудиторську фірму:

 Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документівАУДИТОРСЬКА ФІРМА 
"АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

 Скорочена назва підприємства АФ "АУДИТ-96" ТОВ
 Ознака особиЮридична

 Код за ЄДРПОУ23909055
 Юридична адреса61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
 Аудиторською палатою України№ 1374 від 26.01.2001 року, строк дії з 29.10.2015 року до 29.10.2020 року

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
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 видане Аудиторською Палатою України
Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 

 аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого КомісієюСвідоцтво  про 
відповідність системи контролю якості № 0495 Рішення АПУ №302/4 від 30.10.2014 видане 
Аудиторською Палатою України
Прізвище(а), імя(імена), по батькові аудитора(ів), що проводив(ли) аудит; 

 Номер(и), серія(і), дата(и) видачі сертифікатіа(ів) аудитора(ів), виданого(их) АПУДавиденко Тетяна 
Михайлівна 
Сертифікат аудитора №006583. Виданий рішенням АПУ від 2 липня 2009 року №203/1
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Найменування юридичної 
особи

Ідентифі-
каційний 

код 
юридично

ї особи

Місцезнаходження Кількість акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Кількість за типами акцій

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Кількість акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

Кількість за типами акцій

Новицька Лiдiя Петрiвна 1529787 45,15683 1529787 0

Новицький Богдан Вячеславович 570459 16,839 570459 0

2100246 61,99583 2100246 0Усього:
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X. Структура капіталу
№
з/п

Тип та/або клас акцій Кількість 
акцій (шт.)

Номінальна 
вартість (грн)

Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до 
торгів на фондовій біржі в частині включення до 

біржового реєстру
1 2 3 4 5 6
1 3387720 0,05 Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру 

надається однакова сукупність прав, включаючи право на:
 •участь в управлінні Товариством; 
 •отримання дивідендів; 
 •отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або 

вартості частини майна Товариства;
 •отримання інформації про господарську діяльність Товариства. 

 Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для 
вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків 
проведення кумулятивного голосування.
Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій надається 
у порядку, встановленому законодавством.Акціонер – власник 
простих акцій Товариства має переважне право придбавати 
розміщувані Товариством прості акції у процесі приватного 
розміщення акцій пропорційно частці приналежних йому простих 
акцій у загальній кількості простих акцій. 
 Не пізніше ніж за 30 днів до початку приватного розміщення акцій 
з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово 
повідомляє кожного акціонера – власника простих акцій 
Товариства, про можливість його реалізації та розміщує 
повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Національної комісії з цінниз паперів та 
фондового ринкупублікує повідомлення про це в офіційному 
друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну 
кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, 
правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких 
акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації 
зазначеного права. Акціонер, який має намір реалізувати своє 
переважне право, подає Товариству в установлений строк 
письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний
 рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що 
ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено 
його ім’я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), 
кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та 
перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що 
передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство 

не маєАкція проста 
бездокументарна 
іменна
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видає акціонеру письмове зобов’язання про продаж відповідної 
кількості цінних паперів.
 Акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати 
здійснення обов’язкового викупу Товариством належних йому 
голосуючих акцій у випадках, передбачених чинним 
законодавством України.
Порядок реалізації акціонером права вимоги обов’язкового викупу 
Товариством належних йому акцій встановлюється чинним 
законодавством України. 
Якщо у Товариства виникло зобов’язання про обов’язковий викуп 
акцій, прийняття Товариством окремого рішення про викуп 
розміщених ним акцій не вимагається. Товариство в порядку, 
встановленому Наглядовою радою Товариства, протягом п’яти 
робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що 
стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, 
повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов’язкового 
викупу акцій, про право вимоги обов’язкового викупу акцій із 
зазначенням інформації, передбаченої Законом України “Про 
акціонерні товариства” шляхом направлення відповідного 
повідомлення в письмовій формі простого листа.
Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за 
яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються 
додаткові обов’язки, у т.ч. обов’язок щодо участі в Загальних 
зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання. 
Такий договір укладається в простій письмовій формі.
Акціонери – власники простих акцій Товариства можуть мати й 
інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом. 
Захист прав акціонерів – працівників Товариства здійснюється в 
порядку, встановленому законодавством. 
Акціонери Товариства зобов'язані: 
 •дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів 

Товариства; 
 •виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
 •не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну 

інформацію про діяльність Товариства, не розголошувати та не 
використовувати інсайдерську інформацію про Товариство;
 •виконувати свої зобов’язання перед Товариством, в тому числі 

пов’язані з майновою участю; 
 •оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені

 цим Статутом;
 •виконувати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством 
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України. 
 Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть 
ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах 
належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-
які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних 
дій Товариством або іншими акціонерами.

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

Дата 
реєстрації 

випуску

Кількість акцій у 
випуску (шт.)

Номер свідоцтва про 
реєстрацію випуску

Міжнародний 
ідентифі-

каційний номер

Загальна 
номінальна 

вартість (грн)

Загальна кількість 
голосуючих акцій 

(шт.)

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

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

1 42 3 5 6 7 8

31.05.2010 3387720

Опис: д/н

94/10/1/10 UA4000069363 169386 2301170 0 0

© SMA 190157192018 р. 



XV. Відомості про аудиторський звіт
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

АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

23909055

61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, 
будинок 111А,

1

2

3

Дата і номер рішення про проходження 
перевірки системи контролю якості 
аудиторських послуг (за наявності)

30.10.2014, 04955

Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності

01.01.2018-31.12.20186

Думка аудитора7 із застереженням
Пояснювальний параграф (за наявності)8
Номер та дата договору на проведення аудиту №26/03-1, 26.03.20199
Дата початку та дата закінчення аудиту 26.03.2019-16.04.201910
Дата аудиторського звіту 16.04.201911
Розмір винагороди за проведення річного 
аудиту, грн

10000,0012

Номер реєстрації аудиторської фірми 
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності

13744

Текст аудиторського звіту13
Свідоцтво про включення до Реєстру
 аудиторських фірм та аудиторів  № 1374 від 26.01.2001р. №98  
   61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А  

          м. Київ       «16» квітня 2019 р.   
   

Учасникам
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЗНЯКИ",
НКЦПФР

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТІ 
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЗНЯКИ",
  код ЄДРПОУ 19015719, 
що зареєстроване за адресою: 
02068, м. Київ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 12/1
станом на 31 грудня 2018 року
 

 
Інформація про предмет завдання та критерії завдання
Ми провели та виконали завдання з надання впевненості та надаємо звіт з надання впевненості щодо інформації 
Емітента зазначеної у Звіті про корпоративне управління  за період 2018 року за датою складання від 02 квітня 2019 р.
 а саме:
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 •щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
 •щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
 •щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних 

зборах емітента;
 •щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
 •щодо визначених повноважень посадових осіб емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЗНЯКИ" (скорочена назва – ПрАТ "ТВП "ПОЗНЯКИ").

Інформація про Емітента:

 Повна назва ТоваристваПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ПОЗНЯКИ"

 Скорочена назва Товариства ПрАТ "ТВП "ПОЗНЯКИ"
 Організаційно-правова форма Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

 Ознака особиЮридична
 Форма власності Приватна

 Код за ЄДРПОУ19015719
 Місцезнаходження:02068, м . Київ , ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 12/1

 Дата державної реєстрації20.01.1998
 Номер запису в ЄДР1 065 120 0000 004551

 Основні види діяльності КВЕД:68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 
(основний)
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими 
виробами;
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;
47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами;
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;

 Дата внесення останніх змін до Статуту (установчих документів)ЗАТВЕРДЖЕНИЙ Річними загальними зборами 
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Позняки» Протокол від “26” 
квітня 2018р.

 Керівник, головний бухгалтер, кількість працівниківКерівник – Новицька Лідія Петрівна
головний бухгалтер – Легуша Тетяна Олексіївна
кількість працівників – 17 осіб

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації з 
корпоративного управління у відповідності до нормативних актів України. Відповідальність управлінського 
персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та 
достовірного представлення корпоративної інформації, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або 
помилки; вибір та застосування відповідної корпоративної політики, а також методів корпоративного управління, які 
відповідають обставинам.
Управлінський персонал несе відповідальність за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією з 
корпоративного управління зазначеної у Звіті про корпоративне управління, щодо якої надається впевненість, та 
іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Товариства .
Відповідальна особа  несе відповідальність  також за:
- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо 
предмету до якого надається впевненість;
- доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету 
перевірки;
- організацію корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається 
впевненість.
Підготовка Звіту з корпоративного управління вимагає від керівництва Товариства припущень, що впливають на 
управлінські рішення щодо корпоративного управління протягом звітного періоду.
Управлінський персонал несе відповідальність за виконання та достовірне подання інформації зазначеної у Звіті про 
корпоративне управління та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною
 для того, щоб забезпечити таке управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 
При складанні Звіту з корпоративного управління управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності 
компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що 
стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити 
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діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть 
відповідальність за нагляд за процесом організації та виконання корпоративного управління. 

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо інформації Емітента зазначеної у Звіті про корпоративне 
управління  за період 2018 року, а саме таких питань:
 -щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
 -щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
 -щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних 

зборах емітента;
 -щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
 -щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

Ми виконали завдання згідно з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", міжнародного стандарту 
завдань з надання впевненості 3000 „Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної 
фінансової інформації”. 
Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і 
здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що вказана інформація, 
щодо якої надається впевненість не містить суттєвих викривлень. 
Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, а також оцінку принципів застосованих управлінським 
персоналом ПрАТ "ТВП "ПОЗНЯКИ", а також оцінку загального подання Звіту  про корпоративне управління. Вибір 
процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень наведеної інформації 
внаслідок шахрайства або помилки. 
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та 
достовірного подання суб’єктом господарювання інформації з корпоративного управління, з метою розробки 
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 
внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.
Перевірка проводилась відповідно до вимог ч. 3 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 
від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями,  Міжнародних  стандартів контролю якості, аудиту,
 огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання 
впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року 
№338/8  (надалі – МСА), з урахуванням  інших нормативних актів, що регулюють діяльність Емітентів.  
Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення 
аудиторської думки.
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо  розглянутих нами питань щодо 
корпоративного управління  ПрАТ "ТВП "ПОЗНЯКИ" у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок 
шахрайства або помилки. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що це надання 
впевненості, проведене відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення 
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як 
обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на  рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації 
з корпоративного управління. Надаючи впевненість відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне 
судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання впевненості.
Крім того ми:
- оцінюємо ризики правомочності (легітимності, законності) здійснюваних господарських операцій та господарських 
фактів щодо предмету до якого надається впевненість;
- ідентифікуємо доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання 
впевненості до предмету перевірки;
- доходимо висновку щодо організації корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість та 
робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів 
можливість продовжити безперервну діяльність суб’єкта перевірки.;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, 
які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- досліджуємо управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої 
надається впевненість;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації щодо якої надається впевненість, а також те, чи показує 
Звіт з корпоративного управління інформацію що покладена в основу її складання, так, щоб досягти достовірного 
відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований 
обсяг і час виконання завдання з надання впевненості та суттєві результати, включаючи будь-які суттєві недоліки 
заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час виконання цього завдання. Аудиторська фірма дотримується 
вимог МСКЯ1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику 
та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та 
нормативних актів. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали 
відповідні етичні вимоги щодо незалежності, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому 
Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, 
об’єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки, та 
повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
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 незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація 
щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення
 під час надання впевненості поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями такого надання впевненості. 
Опис виконаної роботи

У відповідності до цих вимог нашими обов’язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання 
аудиторських процедур для отримання достатньої впевненості, щодо предмету завдання.
Виконання завдання передбачає здійснення аудиторських процедур вибір яких залежить від судження аудитора. 

Докладний опис отриманих результатів та рекомендацій
За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне:

 1.щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Аудитором підтверджується, що система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури 
контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети — забезпечення (в межах 
можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики,
 збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, 
точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.
При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація суб’єкта господарювання повинна 
забезпечити:
надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю суб’єкта господарювання;
збереження активів і документів — уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, 
знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових регістрах, комп’ютерних базах 
даних);
ефективність господарської діяльності — виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих 
витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів; оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахункової
 дисципліни;
відповідність визначеним обліковим принципам — обов’язкове виконання працівниками встановлених на 
підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів;
надійну систему бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього контролю ПрАТ "ТВП "ПОЗНЯКИ" включає три основні елементи: середовище контролю, 
систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.

На  ПрАТ "ТВП "ПОЗНЯКИ" система внутрішнього контролю реалізована шляхом:
контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат);
аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання 
правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і 
простежування).
Аудитором не були перевірені документи щодо організації внутрішнього контролю та системи управління ризиками 
емітента через їх відсутність.

Політика ПрАТ "ТВП "ПОЗНЯКИ" щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу 
Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на 
непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові 
показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль ПрАТ "ТВП "ПОЗНЯКИ" має на меті забезпечувати 
належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків. 
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з фінансовими ризиками і вартість чистих 
активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та 
об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких 
фінансових ризиків ПрАТ "ТВП "ПОЗНЯКИ" віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.
Політика з управління ризиками ПрАТ "ТВП "ПОЗНЯКИ" орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з
 якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем 
ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.
Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, 
кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його 
пом’якшення.,

 1.1.щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

Аудитор з метою висловлення думки щодо інформації наведеної про перелік осіб, які прямо або опосередковано є 
власниками значного пакета акцій емітента ПрАТ "ТВП "ПОЗНЯКИ", достовірно зазначив, що до переліку осіб, які 
прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій включено:

   НайменуванняРозмір пакета акційКінцевий бенефіціарХарактер впливу
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 Новицька Лідія Петрівна володіє 1529787 простих іменних акцій Товариства, що складає 45,1568% статутного 
  капіталуКІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)Прямий 

Новицький Богдан В’ячеславович 
   володіє 572289 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 16,893 % статутного капіталуПрямий
   
 

 1.2.щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 
загальних зборах емітента:
Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної у розділі VII Звіту про корпоративне управління 
було досліджено Статут Товариства за яким встановлено наступні обмеження: Відповідно до даних останнього 
реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "Торгово-виробничого підприємства «Позняки» складає 2303210 штук, що становить 67,987% від 
загальної кількості акцій Товариства, і які належать різним особам.
Крім того отримано інформацію щодо власників цінних паперів які не уклали з обраною емітентом депозитарною 
установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ 
належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. 
Аудитор зазначає, що Товариство вірно, відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України 
«Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VI з наступними змінами та доповненнями та Листа 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, акції власників, що 
не уклали договір про обслуговування рахунків в цінних паперах ПрАТ "ТВП "ПОЗНЯКИ" не враховує при 
визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. 
Аудитор підтверджує, що інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає 
та інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

 1.3.щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента:
Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної у  розділі VIII Звіту про корпоративне управління
 було досліджено Статут Товариства за яким встановлено порядок призначення та звільнення посадових осіб 
емітента.
До посадових осіб органів управління емітента належать:
 •НАГЛЯДОВА РАДА (п.9.3.8. та 9.3.14 Статуту): Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів 

строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. 
Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рішення щодо обрання членів наглядової ради
 приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами 
наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має 
право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Прийняття рішення про припинення повноважень членів 
наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.9.3.34 Статуту). Відповідно до 
п.9.3.36 Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 
2) в разі неможливості виконання обов’язків члена наглядової ради за станом здоров’я; 
3) в разі набрання законної сили вироком чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає 
можливість виконання обов’язків члена наглядової ради; 
4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 
5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена наглядової ради, який є представником 
акціонера. (положення від 26.04.2018).
 •ГОЛОВА ТА ЧЛЕНИ ПРАВЛІННЯ (п.9.4.3 Статуту): Голова та члени правління обираються наглядовою радою 

терміном на 3 роки. Правління складається з 3 членів: Голови правління та 2 членів правління. Припинення 
повноважень голови та членів правління є виключною компетенцією наглядової ради (п.9.4.5 Статуту). (положення 
від 26.04.2018).
 •РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (п.9.4. Статуту):  Ревізійна комісія обирається загальними зборами акціонерів простою 

більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 
питання акцій, строком на 3 роки. Відповідно до п.9.5.37 Статуту, повноваження ревізійної комісії припиняються за 
рішенням загальних зборів акціонерів. (положення від 26.04.2018).
Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є 
достовірною.

 1.4щодо визначених повноважень посадових осіб емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної у  розділі ІХ Звіту про корпоративне управління 
було досліджено статутні документи та внутрішні положення за якими встановлено повноваження посадових осіб 
емітента.
До таких документів відносяться:
Статут в редакції від “26” квітня 2018р ЗАТВЕРДЖЕНИЙ Протоколом Річних загальних зборів акціонерів 
Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Позняки».
Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є 
достовірною.
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Думка аудитора 

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних  стандартів 
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних 
стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту 
рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8  , Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року «Про 
затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему «Нові 
вимоги до аудиторського звіту» (частина 2 питання 2.3.2)  та  з урахуванням  інших нормативних актів, що регулюють
 діяльність учасників Фондового ринку. 
Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ТВП "ПОЗНЯКИ" складеного на 
31 грудня 2018 року за 2018 рік, а саме:
 •щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "ТВП "ПОЗНЯКИ" з організації корпоративного 

управління ;
 •щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
 •щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "ТВП "ПОЗНЯКИ" та щодо 

інформації про прийняті на цих зборах рішення;
 •щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу   ПрАТ 

"ТВП "ПОЗНЯКИ",  їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них 
рішеннях.
                  Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище  вказаних питань.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки . На нашу думку інформація 
зазначена у Звіті про корпоративне управління  ПрАТ "ТВП "ПОЗНЯКИ" щодо таких питань, як:
 -щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
 -щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; 
 -щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних 

зборах емітента;
 -щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
 -щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

У всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 
статті 40 статті 401Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними 
змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б
 змусило нас вважати, що ПрАТ "ТВП "ПОЗНЯКИ" не дотримався  в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті
 401Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та 
доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року 
№955.

Основні відомості про аудиторську фірму:
 Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документівАУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 Скорочена назва підприємства АФ "АУДИТ-96" ТОВ

 Ознака особиЮридична
 Код за ЄДРПОУ23909055

 Юридична адреса61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А
Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською 

 палатою України№ 1374 від 26.01.2001 року, строк дії з 29.10.2015 року до 29.10.2020 року видане Аудиторською 
Палатою України
Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

 перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого КомісієюСвідоцтво  про відповідність системи 
контролю якості № 0495 Рішення АПУ №302/4 від 30.10.2014 видане Аудиторською Палатою України
Прізвище(а), імя(імена), по батькові аудитора(ів), що проводив(ли) аудит; 

 Номер(и), серія(і), дата(и) видачі сертифікатіа(ів) аудитора(ів), виданого(их) АПУДавиденко Тетяна Михайлівна 
Сертифікат аудитора №006583. Виданий рішенням АПУ від 2 липня 2009 року №203/1 

Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості:

 - дата та номер договору 26.03.2019 р.  №26/03-1
 - дата початку та дата закінчення виконання завданняз 26.03.2019 р. по 16.04.2019 р.

АФ «АУДИТ-96» ТОВ 
       Директор                                                                  м.п. _____________   Т.М. Давиденко

 АФ «АУДИТ-96» ТОВ                            
  (сертифікат №006583)                                                                              16 квітня 2019 року

  
 Дата висновку з надання впевненості: «16» квітня 20 19 року.
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.31.12.2018 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2019.01.01

19015719

8036300000

68.20

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Підприємство ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО" ПОЗНЯКИ"

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
 нерухомого майна

Адреса, 
телефон

Ревуцького,12/1, Київ, Дарницький, 02068, Україна, (044) 3381385

КОДИ

ДАРНИЦЬКИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 16

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

11 7
0 157

3473 4948
6097 7732
2624 2784

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0

3479 5107

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи
1001
1002
1005
1010
1011
1012

1030
1035
1040

1060
1065

1095

    первісна вартість
    накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
    первісна вартість
    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0
0 0
0 0

1020
1021
1022

Довгострокові біологічні активи
    первісна вартість довгострокових біологічних активів
    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

0 01045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

6 2
17 9

0 01015
    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016
    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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176 153
176 153

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

1015 1071

0 0
10 0
0 0
5 13
0 0
0 0

2206 3389

0 0
3 8

3415 4634
0 0

6894 9741

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

1130
1135
1136
1140
1145
1155

1165

1167
1170

1195
1200

1300

Запаси
    Виробничі запаси
    Незавершене виробництво
    Готова продукція
    Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами
    з бюджетом
        у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі
Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II
     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

0 01166    Готівка

0 01160Поточні фінансові інвестиції

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах
0 01181у тому числі в:

    резервах довгострокових зобов’язань
0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат
0 01183    резервах незароблених премій
0 01184    інших страхових резервах
0 01190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

1500
1505

1520

1595

1600
1605
1610

1615

1695

169 169

2932 2932
0 0
0 0
0 0

42 42
2951 5147

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0
0 0

144 66

800 1451

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
    Емісійний дохід
    Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями
    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4
 

 

 

  

  

  

1495 6094 8290Усього за розділом I

1510
1515

0 0
0 0

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви
1430 0 0Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1525 0 0Цільове фінансування
1526 0 0    Благодійна допомога
1530 0 0Страхові резерви
1531 0 0у тому числі:

    резерв довгострокових зобов’язань
1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат
1533 0 0    резерв незароблених премій
1534 0 0    інші страхові резерви
1535 0 0Інвестиційні контракти
1540 0 0Призовий фонд
1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 291 813    розрахунками з бюджетом
1621 0 0        у тому числі з податку на прибуток
1625 0 1    розрахунками зі страхування
1630 73 101    розрахунками з оплати праці
1635 0 0Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
1640 0 0Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
1660 225 421Поточні забезпечення
1665 67 49Доходи майбутніх періодів
1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1690 0 0Інші поточні зобов’язання

( )
( )

( )
( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Новицька Лідія Петрівна

Легуша Тетяна Олексіївна

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: Звіт складено відповідно до стандартів МСФЗ

1700

1800
1900

0 0

0 0
6894 9741

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття
    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1 2 3 4
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2019.01.01
КОДИ

19015719
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО" ПОЗНЯКИ"

Звіт про власний капітал
за 2018 рік

169 2932

0
0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код
рядка

Зареєстро-
ваний 

(пайовий) 
капітал

Капітал у 
дооцінках

3 421

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

4000

4010
4090

4100

4200

4205

4210
4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок
Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:
Зміна облікової політики

169 29324095Скоригований залишок на початок року

0 04110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

Додатко-
вий капітал

Резервний 
капітал

Нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений 
капітал

Вилу-
чений 
капітал

Всього

5 6 7 8 9 10
0 42

0
0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 42

0 0

0 0

2951 0

0
0 0

2196 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

2951 0

0 0

0 0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

6094

0

2196

0

0

0

0

0

6094

0

0

0 04111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 0
0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0
0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0
0 04114Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих і спільних підприємств
0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 0
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Примітки: Звіт складено відповідно до стандартів МСФЗ

Новицька Лідія Петрівна

Легуша Тетяна Олексіївна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

0 0
169 2932

4220

4240

4260

4270

4280
4290

4295
4300

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:
Внески до капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

0
0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

0 0
0 42

0
0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

2196 0
5147 0

0
0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

2196
8290

0

0

0

0

0

3 421 5 6 7 8 9 10
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2019.01.01
КОДИ

19015719
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО" ПОЗНЯКИ"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік

15941 5189

0
1 29

0 0

52 33

0

0 0
0 0

8 17

3395 3172

3191 2652

1529
1123

0 0
0 0

 Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

3000

3006
3010

3015

3025

3035
3040
3045
3050

3095

3105

3115

3117
3118

3140
3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

    у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

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

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків

   

0

0

1468
1691

0 03005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

0 03020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

5429 81123100Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

850 7953110Відрахувань на соціальні заходи

32 03116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

03135Витрачання на оплату авансів 0

0 9697

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами
0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

14 43190Інші витрачання
3123 2303195Чистий рух коштів від операційної діяльності

23 223205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів
0 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
0 03200Надходження від реалізації:

    фінансових інвестицій

0 03220    дивідендів

92 903215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
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Примітки: Звіт складено відповідно до стандартів МСФЗ

Новицька Лідія Петрівна

Легуша Тетяна Олексіївна

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами
0 03275Витрачання на надання позик
0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці
0 03290Інші платежі

(1940) (58)3295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

2055 1703260    необоротних активів

0 03255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
0 03340Інші надходження

0 03355Сплату дивідендів

0 03305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
0 03300Надходження від:

Власного капіталу

0 03350Погашення позик

0 03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

0 03360Витрачання на сплату відсотків
0 03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах
0 03390Інші платежі
0 03395Чистий рух коштів від фінансової діяльності

1183 1723400Чистий рух грошових коштів за звітний період
2206 20343405Залишок коштів на початок року

0 03410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3389 22063415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
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2019.01.01
КОДИ

19015719
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО" ПОЗНЯКИ"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
за 2018 рік

2220
Дохід від участі в капіталі

13357 4209
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

5264 3238

8093 971

0 0
0 0

0 0
0 0

107 8051

0 0

5316 4932
0 3685

301 222
0 0

0 0

2583 183

0 0

0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

2678 278

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Чисті зароблені страхові премії 2010
    Премії підписані, валова сума 2011
    Премії, передані у перестрахування 2012
    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:
     прибуток

2090

     збиток 2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130
Витрати на збут 2150
Інші операційні витрати 2180
    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250
Втрати від участі в капіталі 2255
Інші витрати 2270
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

0 0Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

0 0    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю

2121

0 02200
95 95Інші фінансові доходи

0 0    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

0 0Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( () )

( () )
( () )
( () )

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
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2196 228

0 0

3481 2181
4566 4091
775 689
210 141

1849 1737
10881 8839

3387720 3387720
3387720 3387720

0,65 0,07
0,65 0,7

0 0

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток

2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500
Витрати на оплату праці 2505
Відрахування на соціальні заходи 2510
Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520
Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: Звіт складено відповідно до стандартів МСФЗ

(482) (50)Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Новицька Лідія Петрівна

Легуша Тетяна Олексіївна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

0 0
0 0
0 0

2196 228

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4
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Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМІТКИ ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 
ГРУДНЯ 2018 РОКУ
(в тис. грн.)
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
 Приватне акціонерне товариство «Торгово-виробниче підприємство» Позняки » (далі 
«Товариство») є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України. Приватне 
акціонерне товариство «Торгово-виробниче підприємство» Позняки» зареєстроване 20.01.1998 р. 
за № 10651200000004551.
 Товариство займається  наданням в оренду торгових площ.
 Товариство безпосередньо здійснює такі основні види фінансово-господарської діяльності:
• надання в оренду торгових площ;
• інше.
 Юридична адреса Товариства – Україна, 02068, м. Київ , вул. Ревуцького ,12/1
 Функціональною валютою звітності є гривня. Звітність складена в тисячах гривень.
 За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Товариство готувало
 фінансову звітність відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку України. Ця 
фінансова звітність є  фінансовою звітністю, складеною відповідно до МСФЗ.
2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
  Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2012 року 
відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів 
фінансової звітності».
 Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звітним періодом рік, що закінчується 31 грудня
 2012 року. З цієї дати фінансова звітність Товариства складатиметься відповідно до вимог 
МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку, та роз’яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно 
роз’яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного 
бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.
 Відповідно до МСФЗ 1, Товариство використовує однакову облікову політику при складанні 
попередньої фінансової звітності згідно МСФЗ та протягом усіх періодів, представлених у першій
 повній фінансової звітності згідно з МСФЗ. Така облікова політика повинна відповідати всім 
стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фінансової звітності за МСФЗ 
(тобто, станом на 31 грудня 2012 року).  
Нижче надані пояснення, як перехід з попередніх П(С)БО на МСФЗ вплинув на фінансовий стан 
Товариства, фінансові результати і грошові потоки, відображені у звітності. Ця попередня 
фінансова звітність згідно МСФЗ складена на основі історичної вартості.
  3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Основні засоби
 Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансове 
положення за первинною вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від 
знецінення.
Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які 
збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи.  
Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів,  відображаються в звіті про сукупні 
доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.
Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, впродовж 
терміну корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного 
методу.
Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту основних засобів, 
визначається як різниця між сумами від продажу і балансовою вартістю активу і признається в 
прибутках і збитках. 
Нематеріальні активи
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 Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих операцій,
 враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і накопиченого 
збитку від знецінення.  Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну корисного 
використання нематеріальних активів.  
Нематеріальний актив списується при продажі або коли від його майбутнього використання або 
вибуття не очікується економічних вигод.  Дохід або збиток від списання нематеріального активу 
включається в звіт про сукупні доходи і витрати у момент списання.
Необоротні активи, які утримуються для продажу
Необоротні активи і групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу оцінюються по 
найменшій вартості — або балансовій вартості, або справедливій вартості за вирахуванням витрат
 на продаж. Необоротні активи, які утримуються для продажу не підлягають амортизації.
Грошові кошти
 Грошові кошти включають кошти в касі та грошові кошти на рахунках у банках. 
Торгівельна та інша кредиторська заборгованість
Торгова та інша кредиторська заборгованість оцінюється при первинному визнанні за 
справедливою вартістю
Витрати на позики
Всі витрати на позики визнаються у складі звіту про сукупні доходи та витрати того періоду, в 
якому вони понесені.
Резерви
Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що
 виникло в результаті минулих подій, для погашення якого, ймовірно, потрібне вибуття ресурсів, 
що втілюють економічні вигоди, і при цьому можна здійснити достовірну оцінку даного 
зобов'язання.
Запаси
Запаси складаються, головним чином, із покупних товарів і сировини та матеріалів, які 
призначені для використання у виробничої діяльності. Запаси відображаються за найменшою з 
двох величин: собівартості або чистої вартості реалізації.
Собівартість матеріалів розраховується з використанням методів ФІФО. 
Передплати постачальникам
Передоплати постачальникам відображаються за собівартістю.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток або збиток за рік являють собою суму поточного та відстроченого 
податку.
 Пенсійні зобов’язання  
 Державний пенсійний план з визначеними внесками - Товариство здійснює внески в Державний 
пенсійний фонд України виходячи з заробітної плати кожного працівника. Витрати Товариства за
 такими внесками включені до статті «Відрахування на соціальні заходи». Дана сума включається 
до витрат того періоду, коли вони фактично понесені. 
 Визнання доходів
Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або яка 
підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання за продукцію та послуги, надані в ході 
звичайної господарської діяльності, за вирахуванням  повернень продукції покупцями, знижок та 
 за вирахуванням податку на додану вартість (ПДВ).
Надання послуг
Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно визначена; 
існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть Товариству і 
понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.
Перерахунок іноземної валюти
Товариство не здійснює операцій в іноземній валюті.
4. ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ
Операції з пов'язаними  сторонами за 2018 рік не проводились.

5. ВИРУЧКА  ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ
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Виручка від реалізації була представлена наступним чином:
 2018 рік

 Виручка від реалізації послуг13357
 

 Всього13357
6. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ
Собівартість від реалізації була представлена наступним чином:
 2018 рік
 

 Собівартість послуг5264
 Всього5264

7. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
Адміністративні витрати  були представлені наступним чином:
 2018 рік

 Заробітна плата та відповідні нарахування3057
 Резерв на виплату відпускних працівникам 599

 ЄСВ на зарплату працівників 470
 Амортизація  87

 Витрати на поточний ремонт           
 Комунальні послуги             199  

 Витрати по проведенню зборів акціонерів   20
 Послуги зв'язку   16 
 Послуги  банку    10

 Юридичні послуги, інформаційно-консультаційні    29
 Податки на нерухомість 825

 Інші     4
 Всього5316

8. ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ 
Загальновиробничі витрати були представлені наступним чином:
 2018 рік

 Заробітна плата 790
 Резерв на виплату відпускних працівникам119

 ЄСВ на зарплату працівників168
 Комунальні послуги   7

 Поточний ремонт118
 Амортизація121

 
 Інші198

 Всього1521
9. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Інші операційні доходи та витрати були представлені наступним чином:
 2018 рік
  доходивитрати

  Визнані штрафи, пені, неустойки
  Інші доходи/(витрати)107264

  Всього107264
10. ФІНАНСОВІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Фінансові доходи та витрати були представлені наступним чином:
 2018 рік
  Доходивитрати

  Нараховані проценти по депозиту 95
  Всього95

11. ІНШІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Інші доходи та витрати були представлені наступним чином:
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 2018 рік
  доходивитрати

  Доходи (витрати) від не операційної курсової різниці
  Доходи від безоплатно отриманих активів

  Інші доходи і витрати
  Списання необоротних активів37

  Всього37
 12. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Податковий Кодекс України був офіційно прийнятий в грудні 2010 року. Згідно з Кодексом 
ставка податку на прибуток буде знижуватися з 25% в першому кварталі 2011 року до 18% у 2018 
році. Сума відстроченого податків була розрахована на основі нових ставок, враховуючи період, в
 якому відкладений податок буде реалізований.
 13. ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Станом на 31 грудня основні засоби Товариства були представлені наступним чином:
   Будинки, споруди та передавальні пристроїМашини та обладнанняТранспортні 

   засобиІнструменти, прилади, інвентарЗемельні ділянкиМалоцінні необоротні матеріальні 
  активиІнші основні засобиВсього

        Первісна вартість станом на початок звітного року5377134508786097
        Придбано основних засобів6849754861713

        Вибуло572178
        Первісна вартість станом на кінець звітного періоду6061105250810567732

        Накопичена амортизація станом на початок звітного року203565492322624
        Амортизаційні нарахування за звітний період    9390417204

        Вибуло311344
        Амортизація станом на кінець звітного періоду2128124496362784

        Балансова вартість станом на кінець звітного періоду3933928126964948
14. ЗАПАСИ
Запаси Товариства були представлені наступним чином:

 Запаси31 грудня 2018 року
 Сировина і матеріали159

 Паливо
 Купівельні напівфабрикати та комплектуючі

 Будівельні матеріали
 Запасні частини

 Малоцінні та швидкозношувані предмети  17
 Незавершене виробництво

 Готова продукція
 Товари
 Всього176

15. ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, НЕТТО
Станом на 31 грудня 2018 року торговельна і інша дебіторська заборгованість були представлені 
таким чином:

 Дебіторська заборгованість31 грудня 2018 року
 Дебіторська заборгованість за послуги(роботи)1071

 Дебіторська заборгованість з бюджетом(авансові внески податку на прибуток)  
 Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів    13

 Всього1084
16. ПЕРЕДПЛАТИ ТА ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ, НЕТТО
Станом на 31 грудня 2018 року передплати та інші оборотні активи були представлені таким 
чином:

 Дебіторська заборгованість31 грудня 2018 року
 Аванси постачальникам

 Інші оборотні активи
 Всього
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Передплати, зроблені третім сторонам, переважно являють собою передплати, зроблені за 
послуги(електроенергію,теплову енергію,ремонт основних засобів)
17. ПОТОЧНІ ПОДАТКОВІ АКТИВИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Поточні податкові активи  та зобов'язання Товариства були представлені наступним чином:

 Поточні податкові активи  та зобов'язання 31 грудня 2018 року
 Поточні податкові активи, в т. ч.:

 Податок на додану вартість
18. ГРОШОВІ КОШТИ ТА КОРОТКОСТРОКОВІ ДЕПОЗИТИ
 Станом на 31 грудня 2018 року грошові кошти були представлені наступним чином:

 Грошові кошти31 грудня 2018 року
 Грошові кошти в національній валюті на поточних рахунках2786

 Грошові кошти в національній валюті на депозитних рахунках 600
 Грошові кошти (готівка)   3

 Всього3389
19. КАПІТАЛ, ЯКИЙ БУЛО ВИПУЩЕНО
Станом на 31 грудня 2018 року статутний капітал Товариства становить      169,0 тис.грн., 
розділений на 3387720 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. кожна. 
Станом на 31 грудня 2018 року найбільшим активоотримувачем  акцій ПрАТ «  «Торгово-
виробниче підприємство» Позняки»  володіє Новицька Лідія Петрівна, що складає 45,16 відсотка 
від загальної кількості акцій. Інші юридичні і фізичні особи володіють акціями, що складає 54,84 
відсотків від загальної кількості акцій.
20. ПОЗИКИ
Станом на 31 грудня 2018 року Товариство не має  зобов'язань по позикам.
21.  ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Станом на 31 грудня 2018 року торгівельна та інша кредиторська заборгованість були 
представлені наступним чином:

 Кредиторська заборгованість31 грудня 2018 року
 Заборгованість  постачальникам за товар,роботи, послуги66

 Інша кредиторська заборгованість
 Всього66

22. ПОТОЧНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНШІ КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
Станом на 31 грудня 2018 року передплати отримані та інші короткострокові зобов’язання були 
представлені наступним чином:

 Кредиторська заборгованість31 грудня 2018 року
 Поточні забезпечення (резерв на виплату відпускних)421

 Кредиторська заборгованість перед бюджетом813
 Кредиторська заборгованість по страхуванню    1

 Кредиторська заборгованість по заробітній платі 101
 Доходи майбутніх періодів 49

 Всього1385
23. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
Операційне середовище
Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати 
деякі особливості, притаманні перехідній економіці. Такі особливості характеризуються, але не 
обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції 
та наявністю валютного контролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом 
платежу за межами України. Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від 
політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а 
також економіки в цілому. Внаслідок цього діяльності в Україні властиві ризики, яких не існує в 
умовах більш розвинених ринків.
Українська економіка схильна до впливу ринкового спаду і зниження темпів розвитку світової 
економіки. Світова фінансова криза призвела до зниження валового внутрішнього продукту, 
нестабільності на ринках капіталу, істотного погіршення ліквідності в банківському секторі та 
посилення умов кредитування всередині України. Незважаючи на стабілізаційні заходи, що 
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вживаються Урядом України з метою підтримки банківського сектора і забезпечення ліквідності 
українських банків і компаній, існує невизначеність щодо можливості доступу до джерел 
капіталу, а також вартості капіталу для Товариства та її контрагентів, що може вплинути на 
фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства.
Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості бізнесу 
Товариства  в нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в економіці можуть негативно 
впливати на результати діяльності Товариства і фінансове становище. Ефект такого потенційно 
негативного впливу не може бути достовірно оцінений.
Оподаткування
У результаті загальної нестабільної економічної ситуації в Україні податкові органи приділяють 
все більше уваги діловим колам. У зв'язку з цим регіональне і загальнодержавне податкове 
законодавство України постійно змінюються. Крім того, трапляються випадки їх непослідовного 
застосування, тлумачення і виконання. Недотримання законів та нормативних актів України може
 призвести до накладення серйозних штрафів і пені. В результаті майбутніх податкових перевірок
 можуть бути виявлені додаткові зобов'язання, які не будуть відповідати податкової звітності 
Товариства. Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи і пеня; та їх 
розміри можуть бути істотними. У той час як Товариство вважає, що воно відобразило всі 
операції у відповідності з чинним податковим законодавством, існує велика кількість податкових 
норм, в яких присутня достатня кількість спірних моментів, які не завжди чітко і однозначно 
сформульовані.

24. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
Після 31 грудня 2018 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності не 
відбувалося подій, які  могли би вплинути на фінансовий стан Товариства.

Голова правління   ________________________________________Новицька Л.П.

Головний бухгалтер  ______________________________________Легуша Т.О.
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XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що 
вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, 
фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає 
достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності 
та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у
 своїй господарській діяльності.
 Голова Правління  – Новицька Лідія Петрівна
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18. Опис бізнесу

ПрАТ "ТВП "Позняки" засновано згiдно розпорядження представника Президента України № 235 вiд 
30.05.1994р. шляхом перетворення державного комiнального пiдприємства Унiверсам № 30 "Позняки" у 
вiдприте акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України № 210 вiд 15.06.1993р. "Про 
корпоратизацiю державних пiдприємств". Товариство зареєстровано пiд № 19015719 вiд 30.11.1994р. та 
перереєстровано пiд тим же номером 06.07.1997р.Також, перереєстрацiю товариство проводило у 1998 
роцi (свiдоцтво про державну реєстрацiю № 10651200000004551 вiд.20.01.1998р.).Публічне акціонерне 
товариство "ТВП "Позняки" є новим найменуванням ВАТ "ТВП "Позняки" відповідно до вимог Закону 
України "Про акціонерні Товариства". 13.06.2017 р. відбулася державна реєстрація змін до відомостей про
 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», 
що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань (далі - ЄДР), а саме – зміна типу з публічного на приватне, зміна найменування та реєстрація 
нової редакції статуту. Рішення про зміну типу з публічного на приватне, зміну найменування, 
затвердження нової редакції статуту прийнято річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Торгово-виробниче підприємство «ПОЗНЯКИ» 14 квітня 2017р.
ерiвництво всiєї поточної дiяльностi товариства здiйснює Правлiння ПрАТ до складу якого входять: 
Голова Правлiння, головний бухгалтер, директор, начальник торгового відділу. ПрАТ "ТВП "Позняки" 
має такi вiддiли: - адміністрація; - відділ роздрібної торгівлі; - допоміжна служба; - бухгалтерiя; -торговий 
відділ; -технічна служба.

не було.

Фiнансова звiтнiсть ПрАТ "ТВП "Позняки" вiдповiдає вимогам Міжнародних стандартів фінансової 
звітності. Фiнансова звiтнiсть складена у нацiональнiй валютi України - гривнi.

Товариство створене з метою отримання прибутку вiд господарської дiяльностi, що спрямоване на 
поновлення ринку товарами та послугами для максимального задоволення потреб населення та реалiзацiї 
на пiдставi отриманих прибуткiв соцiальних та економiчних iнтересiв акцiонерiв та членiв трудового 
колективу. Предметом дiяльностi товариства є роботи та послуги, що визначенi в п.3.2.1 Статуту ПрАТ. 
Основним видом дiяльностi товариства є роздрiбна торгiвля продовольчими та непродовольчими 
товарами. Основними клiєнтами (споживачами) акцiонерного товариства є населення Харкiвського 
масиву м.Києва. Основною сферою дiяльностi пiдприємства є реалiзацiя продуктiв харчування. Населення
 району витрачає на продукти харчування бiльшу частину своїх грошових доходiв. Свiдоцтвом цьому є 
прiоритетнiсть продуктiв харчування в особистому споживання, низька купiвельна спроможнiсть 
абсолютної бiльшостi населення. Рiвень платоспроможностi попиту на товари товариства низький у 
зв'язку з тим, що в основному на Харкiвському масивi м.Києва проживають люди з середнiм та нижче 
середнього рiвнем доходiв на душу населення. Крiм того, близкiсть продовольчого ринку з бiльш 
низькими цiнами призводить до зменшення попиту на продукцiю ПАТ "ТВП "Позняки".

не має

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Опис обраної облікової політики

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)-16, середня чисельність 
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб)-3, чисельність працівників, які 
працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)-0,витрати наоплату праці- 4566 тис.грн. Фонд 
оплати паці збільшився за рахунок індексації грошових доходів згідно законодавства .

Інформація про чисельність працівників

не належить
Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств

не проводить

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 
підприємствами, установами
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 Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Терміни користування 
основних засобів становить :будівля-45 років,машини та обладнання-5-10 років,інструменти та прилади-2-
4 роки

 Первісна вартість основних засобів (тис.грн.): 7732,0
 Ступінь зносу основних засобів (%)36%

 Ступінь використання основних засобів (%): 96,8
 Сума нарахованого зносу (тис.грн.): 2784,0

 Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені (в описовій формі):Протягом 2018 р. проведено 
капітальний ремонт окремих приміщень,придбано систему відео спостереження,нові комп’ютери та 
інструменти для проведення ремонтних робіт

 Інформація про всі обмеження на використання майна емітента (в описовій формі): Обмежень на 
використання майна емітента не має

На дiяльнiсть товариства негативно впливає низька купiвельна спроможнiсть населення та конкуренцiя з 
боку ринкiв продовольчого та непродовольчого ассортименту.

ПрАТ "ТВП "Позняки" працює на повному госпрозрахунку. Товариство має достатньо робочого капiталу 
для продуктивної дiяльностi.

Інформація про основні засоби емітента

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Договори укладаються та виконуються вчасно.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Товариство не здійснювало в звітному періоді та не планує здійснення в наступному році досліджень або 
розробок, що можуть суттєво вплинути на фінансовий стан Товариства.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Іншої інформації про діяльність Товариства, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового 
стану та результатів діяльності немає.

Інша інформація

Пiдвищення рентабельностi пiдприємств пов'язано iз збiльшенням товарообiгу та зниження рiвня витрат. 
Збiльшення товарообiгу планується за рахунок слiдуючих заходiв: - укладання договорiв з 
постачальниками продукцiї i продовжувати спiвпрацю з тими виробниками, товар яких користується 
попитом i дає прибуток пiдприємству; - збiльшити реалiзацiю товарiв за рахунок зниження торгiвельних 
нацiнок та збiльшення товарообiговостi; - одним iз резервiв збiльшення товарообiгу є збiльшення долi 
непродовольчих товарiв в загальному обсязi реалiзованих товарiв; - регулярно проводити виставки-
продажi з дигустацiями спiльно з виробниками-постачальниками; - рацiонально та економiчно 
використовувати електричну енергiю, тепло та водопостачання.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
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